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на територията на областите Враца,
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рия и Афганистанската национална
полиция за безвъзмездно предоставяне
на военно имущество на Регионална
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„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативната програма за разви
тие на сектор „Рибарство“ на Републи
ка България, финансирана от Европей
ския фонд за рибарство за програмен
период 2007 – 2013 г.
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Централна избирателна
комисия
 Решение № 1811-НС от 2 май 2012 г.
за обявяване за избран за народен пред
ставител в Тридесети многомандатен
изборен район – Шумен, Ралица Тодорова
Ангелова от листата на ПП „ГЕРБ“ на
мястото на Красимир Неделчев Минчев 86

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 2 МАЙ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 112 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Централен орган за обществени
поръчки за нуждите на органи на изпълни
телната власт (ДВ, бр. 45 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 2 след думите „чл. 3“ се
поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) в т. 1, буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя „автокозметика и смазочни
материали за автомобили“;
б) в т. 2, буква „а“ накрая се поставя запетая
и се добавя „включително осигуряване на необходимите материали и консумативи за това“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не са предмет на постановлението доставки и услуги по поръчки, финансирани или
съфинансирани със средства по програми или
фондове на Европейския съюз, със средства
от други държави или от международни или
чуждестранни организации.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато индивидуалните договори с
потенциалните изпълнители по рамкови споразумения за доставки по чл. 3, ал. 1, т. 1 са за
нуждите на министъра на вътрешните работи
и неговата администрация или на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към него, правомощията на министъра на
вътрешните работи по това постановление се
осъществяват от директора на дирекция „Управление на собствеността и социалните дейности“
(ДУССД) на Министерството на вътрешните
работи, освен ако в закон е предвидено друго.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 4. В чл. 5 след думата „възлагат“ се добавя
„или планират да възлагат“.

§ 5. В чл. 6 думите „проучване на пазара“
и запетаята след тях се заличават.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5, буква „в“ думите „удължаване
на срока за получаване на оферти/заявления
за участие“ се заменят с „промяна, решения
за класиране и определяне на потенциални
изпълнители“;
б) точки 7 и 8 се отменят;
в) точка 10 се изменя така:
„10. назначава комисии за провеждане на
процедурите за сключване на рамкови споразумения, определя техния състав и резервни
членове; в комисиите задължително участват
представители на най-малко двама различни
възложители по чл. 4, ал. 1;“
г) в т. 11 накрая се поставя запетая и се
добавя „като уведомява възложителите по чл. 4,
ал. 1 за всяко сключено рамково споразумение
в тридневен срок от подписването му“;
д) в т. 12:
аа) букви „б“ и „в“ се отменят;
бб) букви „г“ и „д“ се отменят;
вв) създава се нова буква „е“:
„е) информация за хода на процедурата при
производство по обжалване;“
гг) досегашната буква „е“ става буква „ж“;
е) точка 14 се отменя;
ж) в т. 16 думите „процедурен наръчник“
се заменят с „вътрешни правила“, а думите
„договори и“ се заличават.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „чл. 3“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“;
б) в т. 7:
аа) букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) копие от всеки договор, сключен въз
основа на рамково споразумение, заедно с
приложенията към него в срока по чл. 44, ал. 6
ЗОП, а за прекратените процедури, проведени
на основание чл. 93б, ал. 3 ЗОП – копие от
решението за прекратяване в срока по чл. 39,
ал. 3 ЗОП;

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

б) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки, сключени
въз основа на рамково споразумение по реда
на чл. 6, ал. 1, т. 5 от Правилника за прилагане на ЗОП;“
бб) буква „д“ се отменя;
в) създава се нова т. 9:
„9. изпращат до изпълнителния директор на
Агенцията по обществени поръчки:
а) информация за всеки договор, сключен
въз основа на рамково споразумение;
б) информация за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки, сключени
въз основа на рамково споразумение;
в) копия от влезлите в сила съдебни решения, с които е установено неизпълнение на
договори, сключени въз основа на рамково
споразумение;
г) друга информация, определена в ЗОП и
в правилника за прилагането му, съобразно
правомощията им;“
г) досегашната т. 9 става т. 10.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. В ал. 4 думите „чл. 8, ал. 7“ се заменят
с „чл. 8б“.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 93в, ал. 2 ЗОП“ се
заменят с „чл. 93б, ал. 3 ЗОП“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Когато в рамковото споразумение са
определени всички условия, възложителите по
чл. 4, ал. 1 сключват договор за обществена
поръчка, като прилагат тези условия.
(3) Възложителите по чл. 4, ал. 1 са длъжни
да съхраняват цялата документация по проведените от тях процедури по реда на ал. 1 и
всички документи по ал. 2 в срока по ЗОП
след приключване изпълнението на съответния
договор.“
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Централният орган за обществени поръчки уведомява възложителите по
чл. 4, ал. 1 за всяко влязло в сила решение
за класиране и избор на изпълнители в съответната процедура за сключване на рамково
споразумение в 5-дневен срок от влизането в
сила на решението.
(2) След уведомлението по ал. 1 възложителите по чл. 4, ал. 1, съответно второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5,
когато е приложимо, не могат да откриват
процедура за възлагане на обществена поръчка
със същия предмет.
(3) Възложителите по чл. 4, ал. 1, съответно
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити по чл. 5, когато е приложимо, в договорите с предмета по чл. 3, ал. 1, сключвани
от тях за периодите, в които няма действащи
рамкови споразумения, осигуряват възможност тези договори да бъдат прекратени при
сключването на договор със същия предмет въз
основа на рамково споразумение. Възложителите по чл. 4, ал. 1, съответно второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити по чл. 5,
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когато е приложимо, прекратяват договорите
по предходното изречение, освен в случаите,
когато договорените условия съобразно избрания критерий за оценка са по-благоприятни от
тези по рамковото споразумение.“
§ 10. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 1 след думите „чл. 3“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В § 5 думите „чл. 8, ал. 4“ се заменят с
„чл. 8а, ал. 1“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В срок до два месеца от влизането
в сила на постановлението възложителите по
чл. 4, ал. 1 актуализират вътрешните си правила по чл. 8, ал. 4.
§ 12. Средствата, необходими за надграждане на информационната система на Агенцията
по обществени поръчки, да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по бюджета на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма за 2012 г.
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 6, т. 1, буква „д“, подбуква
„аа“ и § 7, т. 1, буква „в“, които влизат в сила
една година след обнародването му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88
ОТ 2 МАЙ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за опазване на земе
делските земи, приет с Постановление № 240
на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1997 г.,
бр. 14, 48 и 63 от 2000 г., бр. 41 и 66 от 2001 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 41 от 2004 г., бр. 75 и 78
от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 45, 71 и 95 от
2008 г., бр. 62 от 2009 г. и бр. 39 и 50 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на случаите, посочени в
чл. 2, ал. 4 ЗОЗЗ, когато земите са включени
в обхвата на подробния устройствен план или
виза за проектиране. В площта, определена
с ПУП за оранжерии, се включват и всички
сгради и съоръжения, необходими за тяхното
функциониране“.
2. В ал. 3 след думите „селищните образувания“ се добавя „както и при създаване на нови
селищни образувания“, а думите „комисията
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по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за промяна на предназначението им“ се заменят с „Комисията за
земеделските земи“.
3. Алинея 8 се отменя.
4. В ал. 10 думите „Наредба № 2 за застрояване в земеделските земи (ДВ, бр. 48 от
1998 г.)“ се заменят с „Наредбата за застрояване
в земеделските земи“.
5. В ал. 11 думите „горския фонд се извършва
със заповед на министъра на земеделието и
храните въз основа на решение на Комисията
за земеделските земи за промяна на тяхното
предназначение“ се заменят с „горските територии се извършва по реда на Закона за горите“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думите „Националната
служба за растителна защита, карантина и
агрохимия“ се заменят с „Българската агенция
по безопасност на храните“.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Задължителните ограничения при ползване на земеделските земи по ал. 1 се налагат
по предложение на областните дирекции „Земеделие“ или структурните звена към Министерството на земеделието и храните, както и
по предложение на съответните структурни
звена на Министерството на здравеопазването,
Министерството на околната среда и водите и
кмета на съответната община, а за територии,
защитени по Закона за културното наследство
– от Министерството на културата.“
2. В ал. 3 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Причинителят на замърсяването или
увреждането на земеделските земи се установява въз основа на информацията по чл. 5 след
проверка на място. На нарушителя се съставя
акт по реда на глава девета от ЗОЗЗ.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 5. В чл. 12 думите „Националния фонд
„Опазване на околната среда“ по чл. 3, ал. 6
ЗООС“ се заменят с „Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната
среда“.
§ 6. В чл. 13, ал. 2 думите „Националния
фонд „Опазване на околната среда“ се заменят
с „Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда“.
§ 7. В чл. 14, ал. 1 думите „Комисията за
земеделските земи“ се заменят със „специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за
опазване на земеделските земи“.
§ 8. В чл. 19, ал. 2, т. 1 думите „и специализираното звено в Министерството на земеделието и храните по чл. 39, ал. 4 от Закона за
опазване на земеделските земи“ се заличават.
§ 9. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „одобрява“ се добавят
„или отказва да одобри“.
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2. Алинея 3 се отменя.
§ 10. В чл. 21 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 11. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 1 числото „100“ се заменя с
„300“.
2. В ал. 2, т. 2 думите „100 дка“ се заменят
с „300 дка и/или когато рекултивацията е извършена със средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните“.
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „или за сметка на държавната такса по чл. 30 ЗОЗЗ“ се заличават.
2. В ал. 6, изречение второ думата „утвърждава“ се заменя с „одобрява“.
§ 13. В глава пета наименованието на раздел
I се изменя така:
„Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни
обекти и терени за включване в границите на населените места и селищните
образувания“.
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 6 се отменя.
2. В ал. 3, т. 1 думите „горския фонд“ се
заменят с „горските територии“.
3. В ал. 3, т. 2 думите „селскостопанския
фонд“ се заменят със „селскостопанската територия“.
§ 15. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст накрая се добавя „и“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. наименованието на обекта/обектите,
данни за предвижданата дейност, вид и степен
на възможно отрицателно въздействие върху
околната среда и човешкото здраве за ПУП и
обекти, за които не се изисква извършване на
екологична оценка или оценка на въздействието
върху околната среда по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда;“
в) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя
„селищни образувания и обекти, подлежащи
на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от
допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (ДВ,
бр. 25 от 2003 г.)“;
г) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „и дължината на трасето, преминаващо
през земеделските земи“;
д) в т. 8 думите „горския фонд“ се заменят
с „горската територия“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „като се прилагат сравнителни таблици“.
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 съюзът „или“ се заменя с „и/или“;
б) в т. 2:
аа) думите „съответно от службите по кадас
тър“ се заменят с „или извадка от кадастралната
карта с отразени граници на предложената
площадка или трасе, заверена от съответната

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

служба по геодезия, картография и кадастър“
и се създава изречение второ: „извадката се
заверява от СГКК относно актуалност на данните от кадастралната карта;“
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) за площадки – в подходящ мащаб, с
координати на чупките;“
в) в т. 3 думите „горския фонд“ се заменят
с „горската територия“ и думите „съответното
държавно лесничейство“ се заменят със „съответната регионална дирекция по горите“;
г) в т. 4 се създава изречение второ: „за
линейните обекти на техническата инфраструктура се издава едно удостоверение за всички
засегнати имоти, разположени на територията
на едно землище;“
д) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „от областната дирекция „Земеделие“
в 7-дневен срок“;
е) точки 6 и 7 се изменят така:
„6. становища или влезли в сила решения,
издадени по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и по чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие;
7. проект на подробен устройствен план,
обяснителна записка и разрешение, издадено
по реда на чл. 124 ЗУТ.“
2. В ал. 2 думите „за право на строеж“ се
заменят с „предварителен договор за учредяване
право на строеж“.
3. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) За линейните обекти на техническата
инфраструктура – предварителен проект по
чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство
на територията, придружен с регистър на
засегнатите имоти, заверен от общинската
служба по земеделие, съответно от службите
по кадастър, и баланси по видове категория,
видове собственост и вид територия. За трасета,
преминаващи през територията на повече от
една община, се допуска проектите да бъдат
изработени и в по-дребен мащаб от посочения
в т. 2, буква „б“.
(7) Здравно заключение, издадено по реда на
чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията
и реда за упражняване на държавен здравен
контрол (ДВ, бр. 63 от 2009 г.).
(8) В случаите на чл. 20а ЗОЗЗ се комплектува преписка, съдържаща следните документи:
1. искане от кмета на съответната община,
изготвено въз основа на искане от собственика/
собствениците на поземлените имоти;
2. документи за собственост на имотите и
актуални скици към тях;
3. извадка-копие от одобрен регулационен
план и акта за одобряването му с нанесено
предложение за изменение на регулационната
граница, а за територии, защитени по Закона
за културното наследство – съгласувателно
становище от Министерството на културата;
4. удостоверение, издадено от общинската
служба по земеделие, за категорията на земеделските земи.“
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения:
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1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) В предложението за обекти за държавни
и общински нужди се посочват: размерът и
местонахождението на възможните площадки,
от които най-малко една да бъде върху слабопродуктивна или непригодна за земеделско
ползване земя от седма до десета категория
или некатегоризируеми. Посочват се също
собствеността и културният вид на земята.
(3) Към предложението за експлоатация на
регистрирани находища на подземни богатства
се прилага извлечение от протокол на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма за утвърдените запаси на конкретния
обект и от доклада за хидрогеоложките проучвания – при наличието на такъв.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „урбанизираните територии“ се добавя „или създаването на нови
селищни образувания“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато се засяга поливна площ или земя
от първа до четвърта категория с площ над
500 дка, с изключение на случаите по чл. 23,
ал. 2 ЗОЗЗ, Комисията за земеделските земи
обсъжда предложението и предлага проект
на решение, който се внася в Министерския
съвет от министъра на земеделието и храните. С решението на Министерския съвет се
разрешава проектирането и изграждането на
обекта съгласно чл. 23 ЗОЗЗ.“
§ 19. В чл. 33 думите „председателя на Постоянната комисия за защита на населението
при бедствия и аварии към Министерския съвет“
се заменят със „засегнатите лица, придружено
със заповед за обявяване на бедствено положение, издадена по реда на Закона за защита
при бедствия“.
§ 20. В чл. 37, ал. 4 т. 7 се изменя така:
„7. становища или влезли в сила решения,
издадени по реда на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, по чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие и по
реда на глава пета от Закона за културното
наследство.“
§ 21. В чл. 40, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „мотивирано
предложение“ се поставя запетая и се добавя
„придружено с документите по чл. 30“.
2. В т. 1 след думите „в 2 екземпляра“ се
поставя запетая и се добавя „заповедта на
кмета или решението на общинския съвет за
одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила“.
3. В т. 3 след думите „в 2 екземпляра“ се
поставя запетая и се добавя „заповедта на
кмета или решението на общинския съвет за
одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила“.
4. Създава се т. 4:
„4. решение на комисията по чл. 17, ал. 1
ЗОЗЗ за утвърдена площадка или трасе.“
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§ 22. В чл. 41, ал. 1 числото „14“ се заменя
с „30“, а след думите „се произнася с решение“
се добавя „за промяна на предназначението
на земеделската земя“.
§ 23. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ
отлага разглеждането на предложението за
промяна на предназначението на земеделската
земя, когато при обсъждането за даден обект
възникнат въпроси за доизясняване.“
§ 24. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В 7-дневен срок от влизането в сила
на решението за промяна на предназначението
на земеделски земи за неземеделски нужди
съответната комисия изпраща препис от него
на общинската администрация и на службата по геодезия, картография и кадастър по
местонахождението на имота за нанасяне в
кадастъра. Когато с решението за промяна на
предназначението на част от поземления имот
се образуват нови имоти съгласно чл. 26, ал. 3
от Закона за кадастъра и имотния регистър,
службата по геодезия, картография и кадастър
дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти.“
2. В ал. 2 след думата „данни“ се поставя
запетая и се добавя „предоставени“, а думите
„служба по кадастъра“ се заменят със „служба
по геодезия, картография и кадастър“.
§ 25. В чл. 43 думите „върху собствена земя“
се заличават.
§ 26. В чл. 45 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Земеделските земи се считат с променено предназначение от момента на влизане
в сила на ПУП, предвиждащ изграждане на
национален обект или на общински обект от
първостепенно значение, които стават публична
държавна или публична общинска собственост. В тези случаи решение за промяна на
предназначението се постановява служебно от
Комисията за земеделските земи.
(6) За обектите по ал. 5 се комплектува
преписка по реда на чл. 40, ал. 2, придружена с решения, определящи значението на
обектите. В тези случаи не се дължат такси
по чл. 30 ЗОЗЗ.“
§ 27. В чл. 46, ал. 2 думата „една“ се заменя с „три“.
§ 28. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Влязлото в сила решение на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОЗЗ се изпраща в 7-дневен срок на областния управител по местонахождение на държавния имот за провеждане
на процедура за предоставяне на имота на
общината по реда на чл. 21, ал. 6 от Закона
за общинската собственост.
(5) Решението за промяна на предназначението по ал. 4 губи правно действие в случаите
по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 ЗОЗЗ.“
2. В ал. 6 думите „Въз основа на решението
по ал. 5“ се заменят с „В случаите по ал. 5“.
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§ 29. В чл. 49, ал. 1 след думата „обект“
запетаята се заличава, а думата „представляващ“ се заменя със „за“.
§ 30. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и за незаети със сгради и съоръжения площи, но негодни за земеделско
ползване и неподлежащи на възстановяване,
разположени в границите на бившите им стопански дворове“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Разпоредбите на този раздел се прилагат по отношение на застроени и прилежащи
терени към сгради и съоръжения с установено
държавно участие.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 31. В чл. 51 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „сгради и съоръжения“
се поставя тире и се добавя „в случаите по
чл. 53, ал. 2“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. документ за собственост на земята, когато собственикът на сградите е собственик на
земята, съответно акт за държавна собственост
и актуална скица на имота;“
в) в т. 3 след думите „изискванията на ЗУТ“
се поставя запетая и се добавя „заповедта на
кмета или решението на общинския съвет за
одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила“;
г) точки 8 и 9 се изменят така:
„8. доказателства за година на построяване
на сградата, по реда на § 184, ал. 8 ЗУТ;
9. копие от наказателно постановление,
издадено по реда на глава девета от ЗОЗЗ, и
бордеро за платена глоба/санкция.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 50, ал. 6 собственикът на изградените сгради и съоръжения
изготвя искане до министъра на земеделието
и храните, към което се прилагат документите
и становищата, посочени в ал. 1, т. 1, 3, 6 – 8,
акт за държавна собственост, актуална скица
на имота, както и оценките по чл. 53.“
§ 32. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „по оценка, приета от
МЗХ“ се заменят с „въз основа на заповед на
министъра на земеделието и храните или на
упълномощено от него длъжностно лице и с
писмен договор, който се вписва в службата
по вписванията“.
2. В ал. 4 след думата „Застроената“ се добавя
„и прилежаща“, а запетаята и думите „чието
предназначение се променя“ се заличават.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Заменената земеделска земя се включва
в държавния поземлен фонд или стойността на
земята се заплаща в бюджета на Министер-
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ството на земеделието и храните в двумесечен
срок от съобщаване на заповедта по ал. 2 на
заинтересованите лица по реда на АПК.“
§ 33. В чл. 54, ал. 1, изречение второ думите „на какъв етап е възстановяването на
собствеността върху земята в землището и“
се заличават.
§ 34. В чл. 57 ал. 2 се отменя.
§ 35. В чл. 58 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя с „е“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „след придобиване на собственост върху нея или право на
строеж“.
§ 36. В чл. 59, ал. 2 след думите „инвеститорът на обекта“ се поставя запетая и се
добавя „представляващ публична общинска или
държавна собственост“ и се поставя запетая.
§ 37. В чл. 59а, ал. 1 цифрата „5“ се заменя
с „10“.
§ 38. В чл. 59б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 56 временното
ползване на земеделската земя се разрешава
с решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 2
ЗОЗЗ.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите по чл. 59а временното
ползване на земеделската земя се разрешава
с решение на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
т. 5 се изменя така:
„5. проект на подробен устройствен план
или ситуационна скица за разполагане на
временния обект.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) При удължаване на срока до 10 години
се представят актуализирани документи по
ал. 3, т. 1 – 4.“
§ 39. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) При промяна на предназначението на земеделски земи се заплаща държавна
такса съгласно чл. 30, ал. 1 ЗОЗЗ или местна
такса, определена от общинския съвет, съгласно
чл. 30, ал. 2 ЗОЗЗ.
(2) В случаите по чл. 29, ал. 3 и 4 ЗОЗЗ след
постановяване на решение от комисията по
чл. 17 ЗОЗЗ за промяна на предназначението
на земеделската земя заявителят се уведомява
писмено по реда на АПК.
(3) В случаите по ал. 2 решението се връчва след представяне на копие от заявление
до съответната общинска администрация за
определяне размера на дължимата местна
такса, документ от съответната общинска администрация, указващ размера на дължимата
местна такса, и посочена банкова сметка, по
която таксата следва да бъде преведена, и
платежно нареждане за извършено плащане.
(4) Тримесечният срок за дължимата такса
тече от датата на уведомяването на лицето за
постановеното решение.
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(5) Не се заплаща такса за промяна на
предназначението на земята в случаите, определени в чл. 24, ал. 7 и чл. 30, ал. 3 и 4 ЗОЗЗ.
(6) Такси за разглеждане на всички предложения от комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ
се внасят по бюджета на МЗХ.
(7) Такси се заплащат и за издадени документи, извършени проучвания, експертизи
и услуги при промяна на предназначението
на земеделските земи съгласно Тарифата за
таксите, които се заплащат при промяна на
предназначението на земеделските земи.“
§ 40. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Решението за утвърждаване на
окончателна площадка за проектиране влиза в
сила след изтичането на срока за обжалване,
а ако е обжалвано – от влизането в сила на
съдебното решение на последната инстанция.
(2) Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи
правно действие, ако след изтичане на една
година от влизането му в сила собственикът
на земята или инвеститорът на обекта не
направи искане за промяна на предназначението на земята. Когато обектът се изгражда
на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, ако в
едногодишен срок от влизането му в сила не
бъде поискана промяна на предназначението
на земята за изграждане на първия етап. Посоченият едногодишен срок не се отнася за
утвърдени трасета на автомагистрали, пътища
от I, II и III клас, жп линии, електропроводи,
газопроводи, нефтопроводи и за утвърдени
площадки за рудници, електроцентрали, депа
за твърди битови отпадъци на градове с над
100 000 жители и други промишлени обекти с
национално значение.
(3) Комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ отменя
или изменя решения за промяна на предназначението на земята в случаите, посочени в
чл. 35 ЗОЗЗ.
(4) Решенията по ал. 1 и 2 могат да бъдат
отменени или изменени в съответствие с чл. 36
ЗОЗЗ, когато се установи, че при издаването
им е допусната очевидна фактическа грешка
или са настъпили промени в обстоятелствата,
при които са били издадени.“
§ 41. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Решението за промяна на
предназначението на земеделската земя губи
правно действие, когато:
1. в тримесечен срок от съобщаването по
реда на чл. 24а ЗОЗЗ не е заплатена таксата
по чл. 30 ЗОЗЗ, или
2. в тригодишен срок от влизането в сила
на решението за промяна на предназначението
не е поискано издаването на разрешение за
строеж на обекта, или
3. в 6-годишен срок от влизането в сила на
решението за промяна на предназначението
изграждането на обекта не е започнало.
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(2) Изграждането на обекта се счита за
започнало, когато са изпълнени разпоредбите
на чл. 157, ал. 1 ЗУТ.
(3) Когато в рамките на един ПУП има
повече от един урегулиран поземлен имот,
изграждането на обекта се счита за започнало,
когато са налице условията по ал. 2 за един
от урегулираните поземлени имоти или прилежащата им инфраструктура.
(4) Сроковете по ал. 1 не се отнасят за
случаите, посочени в чл. 37.
(5) В 7-дневен срок общинската админис
трация изпраща копие от подаденото искане за
издаване на разрешение за строеж или копие от
документа по чл. 157 ЗУТ, с които се доказва
изпълнение на сроковете, посочени в ал. 1, т. 2
и 3, на службата по геодезия, картография и
кадастър и до съответната комисия по чл. 17,
ал. 1 ЗОЗЗ.
(6) В случай че в посочените срокове не са
постъпили уведомленията по ал. 5, съответната комисия по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ уведомява
службата по геодезия, картография и кадастър
за служебно извършване на промяна в кадастралните регистри.“
§ 42. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За предложението за отмяна или изменение на решението за промяна на предназначението на земеделската земя се уведомяват
съответно собственикът на земята, лицето,
което има право да строи в чужд имот, или
инвеститорът по реда на АПК. В 14-дневен срок
от уведомлението лицето може да представи
писмен отговор.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 43. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „постъпването им“
се добавя „от органа, издал решението“.
2. В ал. 3 думите „Закона за административното производство“ се заменят с „АПК“.
§ 44. В чл. 67 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При отмяна на решението за промяна на
предназначението на земята, както и в случаи
те по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 ЗОЗЗ заплатената
такса по чл. 30 ЗОЗЗ не се възстановява.“
2. В ал. 2 думите „държавни и общински“
се заменят с „публични държавни и публични
общински“.
§ 45. В чл. 67а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите „собственикът на земята“ се добавя „или лицето, което
има право да строи в чужд имот“ и се поставя
запетая, а думата „комисията“ се заменя с
„компетентната комисия“;
б) в изречение второ след думите „комплектува преписка“ се добавят „по чл. 40, ал. 2“, а
думите „влязъл в сила“ се заменят с „и влязла
в сила заповед за изменение на“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) В случаите по ал. 1, когато с допълнителната площ общият размер на земята
надхвърли 50 дка, предложението се отправя
до Комисията за земеделските земи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думата „сроковете“ се заменя със „срока“,
думите „чл. 35, т. 3 и 4“ се заменят с „чл. 24,
ал. 5, т. 3“ и думата „вносителя“ се заменя със
„заявителя“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 – 3“ се заменят с „по ал. 1 – 4“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея в
изречение второ след думите „подробния устройствен план“ се поставя запетая и се добавя
„който се заверява служебно от секретаря“.
§ 46. В чл. 67б се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „физически и юридически лица“ се поставя запетая, съюзът „и“ се
заличава и след думите „до 50 дка“ се добавя
„от пета до десета категория или не е поливна
независимо от категорията на земята“.
2. В т. 2:
а) създават се нови букви „б“ и „в“:
„б) земята е от първа до четвърта категория;
в) земята е поливна независимо от категорията;“
б) досегашните букви „б“, „в“ и „г“ стават
съответно букви „г“, „д“ и „е“.
§ 47. В чл. 67в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думата „министри“ се заменя
с „ръководители“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) Комисиите към областните дирекции
„Земеделие“ се произнасят с решение в случаи
те по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и чл. 59б, ал. 2.
(6) Препис-извлечение от решението за
всеки обект се изготвя в 5 екземпляра – за
заявителя, за съответната служба по геодезия,
картография и кадастър, за техническата служба
на общинската администрация, за данъчната
служба на общинската админист рация и за
архива на ОДЗ.
(7) На заявителя се предоставят внесените
документи със заверени скица и ПУП. В архива
на ОДЗ се съхраняват препис-извлечение от
решението, копия от скица и ПУП.
(8) Препис от решението за промяна на
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се предоставя на заявителя
след представяне на копие от молба и документ
за заплатена такса за отразяване на решението
в кадастралната карта, съответно в картата на
възстановената собственост. Когато с решението за промяна на предназначението на част
от поземления имот се образуват нови имоти
съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър, службата по геодезия,
картография и кадастър дава идентификатори
на новообразуваните поземлени имоти.
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(9) Решенията на комисиите към областните
дирекции „Земеделие“ могат да се обжалват
по реда на АПК.“
§ 48. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 след думите „Министерството
на правосъдието“ се поставя запетая, съюзът
„и“ се заличава и след думите „Министерството
на финансите“ се поставя запетая и се добавя
„Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“.
2. В ал. 4:
а) в изречение първо думите „министерства
и ръководители на други ведомства“ се заменят
с „министри“;
б) създава се изречение второ: „Министрите
предлагат и постоянни заместници на членовете
на комисията от съответното министерство,
които се включват в заповедта.“
§ 49. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. (1) Комисията за земеделските земи
обсъжда и се произнася с решение по всички
въпроси, посочени в чл. 40, ал. 1 ЗОЗЗ и в
правилника.
(2) Препис-извлечение от решението за
всеки обект се изготвя в 5 екземпляра – за
заявителя, за съответната служба по геодезия,
картография и кадастър, за техническата служба
на общинската администрация, за данъчната
служба на общинската администрация и за
архива на МЗХ.
(3) На заявителя се предоставят внесените
документи със заверени скица и ПУП. В архива
на МЗХ се съхраняват препис-извлечение от
решението, копие от скицата и ПУП.
(4) Препис от решението за промяна на
предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се предоставя на заявителя
след представяне на копие от молба и документ
за заплатена такса за отразяване на решението
в кадастралната карта, съответно в картата на
възстановената собственост. Когато с решението за промяна на предназначението на част
от поземления имот се образуват нови имоти
съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотния регистър, службата по геодезия,
картография и кадастър дава идентификатори
на новообразуваните поземлени имоти.
(5) Решенията за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски
нужди и отказът за издаване на решение могат
да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на АПК. Решението на съда
е окончателно и не подлежи на обжалване.“
§ 50. В чл. 70а, т. 2 след думите „на обектите“
се добавя „за възстановяване и подобряване
на продуктивните качества на земеделските
земи“ и се поставя запетая.
§ 51. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „а в случаите на нарушения за земи от
общинския поземлен фонд, както и в случаите
по чл. 41а, ал. 1 ЗОЗЗ – от длъжностни лица,
определени от кмета на общината“.
2. В ал. 3 думите „упълномощено от него
длъжностно лице“ се заменят с „оправомощено
от него длъжностно лице, съответно от кмета
на общината или от оправомощено от него
длъжностно лице“.
§ 52. В чл. 72, ал. 2 се създава изречение
второ: „Заповедта подлежи на обжалване по
реда на АПК.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 53. (1) Незавършените процедури по чл. 53,
ал. 2 се приключват по досегашния ред.
(2) За незавършени се смятат процедурите,
по които предложенията за придобиване на
собствеността върху земята, на която е извършено строителство, заедно с комплектуваната
преписка са подадени в МЗХ до влизането в
сила на правилника.
§ 54. В Правилника за прилагане на Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи, приет с Постановление № 74 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от
1991 г.; изм. и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34
от 1992 г., бр. 8, 72 и 87 от 1993 г., бр. 2, 100 и
103 от 1994 г., бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28,
43, 57, 61, 112 и 122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г.,
бр. 18 и 113 от 1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г.,
бр. 31 от 2003 г., бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75
от 2006 г., бр. 17 от 2007 г., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г. и бр. 39 и 50
от 2011 г.), в чл. 47, ал. 19 се създава изречение
второ: „Срокът на валидност на изразеното
предварително съгласие е не по-дълъг от 3
години от датата на издаването му.“
§ 55. В Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на
земеделските земи, одобрена с Постановление
№ 112 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 56 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 10 от
2004 г., бр. 75 от 2006 г. и бр. 95 от 2008 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 думата „оранжерии“ и запетаята
след нея се заличават.
2. В чл. 9 се създава ал. 4:
„(4) При внасяне на искане за разглеждане
в комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ за утвърждаване на трасета, преминаващи през повече
от едно землище, се заплаща еднократна такса
в размер 200 лв.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
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Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 2 МАЙ 2012 Г.

за приемане на държавен военновременен план
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема държавния военновременен
план съгласно приложението (секретно).
Чл. 2. Възлага изпълнението на държавния
военновременен план по чл. 1 на държавните
органи по компетентност.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението министърът на
отбраната да изпрати заявки до министерствата и ведомствата по компетентност за
осигуряване на необходимите граждански
ресурси за отбрана по реда на чл. 12, ал. 7
на Наредбата за планиране на граждански
ресурси за отбрана, приета с Постановление
№ 267 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 93 от 2010 г.; изм., бр. 83 от 2011 г.).
§ 2. В срок до два месеца от влизането
в сила на постановлението министрите и
ръководителите на ведомства да възложат
военновременни задачи на подчинените им
второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити и на териториалните подразделения
на своите администрации по реда на чл. 13,
ал. 3 от Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана.
§ 3. (1) В срок до пет месеца от влизането
в сила на постановлението министерствата
и ведомствата да оп редел я т юри ди ческ и
лица – изпълнители на военновременни задачи по реда на чл. 12 на Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана, и
да направят предложения до министъра на
отбраната за възлагане на военновременни
задачи.
(2) В срок до един месец от получаването
на предложенията по ал. 1 министърът на
отбраната да внесе в Министерския съвет
предложение за възлагане на военновременни
задачи на юридическите лица.
§ 4. В срок до три месеца от приемането
на акта на Министерския съвет по § 3, ал. 2
юридическите лица и бюджетните организации с възложени военновременни задачи да
разработят военновременни планове по реда
на Наредбата за планиране на граждански
ресурси за отбрана и да заявят потребностите
си от военновременни запаси в съответните
ресорни министерства.
§ 5. В срок до дванадесет месеца от влизането в сила на постановлението министерствата, ведомствата, областните и общинските
администрации да разработят военновременни
планове по реда на Наредбата за планиране
на граждански ресурси за отбрана. Минис-
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терствата и ведомствата да заявят в Министерството на отбраната потребностите си от
военновременни запаси.
§ 6. В срок до девет месеца от влизането в
сила на постановлението министърът на финансите да разработи и внесе за утвърждаване
от Министерския съвет методика за съставяне
и изпълнение на военновременния бюджет.
§ 7. До възлагането на новите военновременни задачи на юридически лица важат
военновременните задачи, утвърдени с Пос
тановление № 293 на Министерския съвет от
2008 г. за утвърждаване на военновременни
задачи на юридически лица за производство
на основна военна и гражданска продукция
и услуги (ДВ, бр. 105 от 2008 г.).
§ 8. Отменя се Постановление № 90 на Министерския съвет от 2008 г. за утвърждаване
на военновременните потребности на страната
за производство и доставка на основна военна
и гражданска продукция и услуги (обн., ДВ,
бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 83 от 2011 г.).
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4580

РЕШЕНИЕ № 329
ОТ 25 АПРИЛ 2012 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имо
ти – частна собственост, за държавна нужда
за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4
от км 423+800 до км 438+500, изместване на
жп линията Сандански – Кулата и рекон
струкция на напоителни полета в обхвата на
новопроектираната жп линия“ на територията
на област Благоевград
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост, чл. 60,
ал. 1 и 4 от Административнопроцесуалния
кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни
условия, за подобряване функционирането
и стандарта на транспортно обслужване на
международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на
движението
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2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. 1 може да се
обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
5. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „АМ „Струма“ ЛОТ 4 от
км 423+800 до км 438+500, изместване на жп
линията Сандански – Кулата и реконструкция
на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия“ съгласно парцеларен
план, одобрен със Заповед № РД-02-14-417
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството от 22 февруари 2012 г.,
имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землището на с. Ново
Делчево и с. Левуново, община Сандански,
и в землището на с. Марикостиново, община
Петрич, област Благоевград, подробно описани
в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и
собственици.

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1

ОБЩИНА САНДАНСКИ
Землище с. Ново Делчево
№
по
ред

Вид на
Имот
територи№
ята
2

3

4

1.

24001

Селскостопанска

Лозе

2.

24002

Селскостопанска

Лозе

3.

27001

Селскостопанска

Лозе

4.

27002

Селскостопанска

Лозе

5.

27003

Селскостопанска

Име на собственика на
имота
(трите имена)/име
на юридическо лице

6

7

8

0,42

частна

Георги Иванов
Алишанов

1759

739

0,322

частна

Иван Киров
Наков

2371

763

2,391

частна

Димитър Георгиев Велев

0

–

1,77

частна

Алекса Деков
Стоев

0

–

частна

Ирина Методиева
Джалова
Ружа Кирилова
Галинова
Наташа Кирилова
Манова
Христо Кирилов
Касапов
Блага Христова
Трайкова
Георги Христов
Габаданов
Ивайло Славчев
Йовчев
Живко Страхилов
Шоргов
Страхил Живков
Шоргов
Добромир
Живков Шоргов

Обща
засягаща се
реален начин площ (дка)
по КВС
на ползване

1

Лозе

5
Лозе – чашовидна
20-годишно
Лозе – 20-годишно
Без насаждения –
пасище
Без насаждения – пасище

Без насаждения – пасище

Цена
на трайни
насаждения

Вид
собственост

Начин на ползване

0,177

лв./
дка

лева

9

10

С Т Р.
1
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6.

27010

Селскостопанска

Лозе

7.

29006

Селскостопанска

Лозе

8.

29009

Селскостопанска

Лозе

9.

29010

Селскостопанска

Лозе

5
Без насаждения – пасище
Без насаждения – пасище
Без насаждения – пасище
Без насаждения – пасище

ВЕСТНИК
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6

7

8

9

10

0,272

частна

Христо Георгиев
Кълов

0

–

0,082

частна

Иван Георгиев Фетвов

0

–

0,065

частна

Андон Димитров
Пачов

0

–

1,002

частна

Благой Стоянов
Пачов

0

–

ОБЩО с. Ново Делчево

1502
Землище на c. Левуново, ЕКАТТЕ 43243

10.

59005

Селскостопанска

Лозе

11.

59006

Селскостопанска

Лозе

12.

60037

Селскостопанска

Лозе

13.

75019

14.

75020

15.

75021

16.

75022

17.

75023

18.

75024

19.

75025

20.

75030

21.

75031

22.

87001

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

Селскостопанска
Селско88002
стопанска
88001

88004

Селскостопанска

Селскостопанска
Селско88015
стопанска
Селско9001
стопанска
Селско9003
стопанска
Селско9004
стопанска
Селско9005
стопанска
88014

Без насаждения – пасище
Без насаждения – пасище

0,010

частна

Благой Иванов
Димитров

0

–

0,305

частна

Петър Паскалев
Илиев

0

–

Лозе

4,384

юридич.
лица

„Лумпарова къщ а“ – ООД

1792

7 856

Лозе

Старо лозе

1,938

частна

1792

3 473

Лозе

Старо лозе

5,745

частна

1792

10 295

Лозе

Старо лозе

2,141

частна

1792

3 837

Лозе

Старо лозе

1,168

частна

1792

2 093

Лозе

Старо лозе

1,294

частна

1792

2 319

Лозе

Старо лозе

1,963

частна

1792

3 518

Лозе

Старо лозе

1,747

частна

1792

3 131

Лозе

Старо лозе

0,749

частна

1792

1 342

Лозе

Старо лозе

1,187

частна

1792

2 127

4,149

частна

0

–

0,841

частна

696

585

1103

993

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

Лозе
Лозе

Без насаждения – пасище
1/2 лозе, 1/2
пасище

Лозе

Лозе

0,900

частна

Лозе

Пасище

0,280

юридич.
лица

Лозе

Пасище

0,448

частна

Лозе

Пасище

0,111

частна

Пасище

2,481

частна

Пасище

0,170

частна

Пасище

0,111

частна

Пасище

0,360

частна

Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина
Овощна
градина

насл. Георги Илиев
Петров
насл. Пандо Килев
Иванов
Йордан Томов
Димитров
Петър Димитров
Илиев
Георги Димитров
Илиев
Иван Стоянов Голов
Георги Панделев
Кигев
Иван Георгиев
Ризов
Димитър Атанасов
Георгиев
Петър Стоянов
Николов
Стоян Марков
Андонов
Благой Иванов
Димитров
„Агропрогрес“ – ООД
Благой Иванов
Димитров
Василка
Станоева
Мая Георгиева Андонова,
Зорка Йорданова Панова
Борис Велев Танчев
Стоян Николов
Ташев
Никола Костадинов
Василев
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юридич.
лица
юридич.
лица
юридич.
лица

32.

9006

Селско- Овощна
стопанска градина

Пасище

0,117

33.

9007

Селско- Овощна
стопанска градина

Пасище

0,102

34.

9008

Селско- Овощна
стопанска градина

Пасище

0,083

Пасище

0,065

частна

Пасище

0,819

частна

35.
36.

Селско- Овощна
стопанска градина
Селско12001
Лозе
стопанска
9009

37.

12003

Селскостопанска

Лозе

Пасище

0,858

частна

38.

13001

Селскостопанска

Лозе

Пасище

1,709

частна

С Т Р. 1 3
8

9

10

„Ошан“ – ЕООД

0

–

„Ошан“ – ЕООД

0

–

„Ошан“ – ЕООД

0

–

0

–

0

–

0

–

0

–

Георги Димитров
Георгиев
Борис Стоянов
Голов
Мая Георгиева Андонова
Зорка Йорданова
Панова
Марио Атанасов
Делев
Георги Атанасов
Делчев

ОБЩО с. Левуново
ОБЩО ОБЩИНА САНДАНСКИ
Землище на с. Марикостиново
Трайни
СелскоПраскови,
39. 137025
насаж1,113
Частна
Вельо Илиев Велев
стопанска
насаждения
дения
Лозови
насажСелскоЛозе –
Атанас Христов
40. 138008
дения
0,869
Частна
стопанска
4 години
Чавдаров
(нетерасирани)
Лозови
насажБорис Георгиев Манов
СелскоЛозе –
41. 138009
дения
0,477
Частна
Храм
стопанска
4 години
(нетера„Всех Светих“
сирани)
Селско42. 138012
Лозе
Нива
1,544
Частна
Янак Илиев Янчев
стопанска
СелскоЛозе –
Янак Янкулов
43.
78019
Лозе
0,075
частна
стопанска
старо
Бибишков
СелскоЛозе –
Костадин Илиев
44.
78020
Лозе
0,346
частна
стопанска
старо
Вратогазов
СелскоЛозе –
Стоян Георгиев
45.
78022
Лозе
0,024
частна
стопанска
старо
Мавродиев
СелскоЛозе –
Андон Иванов
46.
78023
Лозе
0,351
частна
стопанска
старо
Мавродиев
СелскоЛозе –
Яне Димитров
47.
78024
Лозе
0,559
частна
стопанска
старо
Бербатов
Лозе –
Селскостаро на
Кръстю Спасов
48.
78025
Лозе
1,161
частна
стопанска
70 %
Облаков
от имота
Лозе – старо
Селско49.
78026
Лозе
на 30 %
0,714
частна Йордан Георгиев Мичев
стопанска
от имота
СелскоЛозе на
50.
87036
Лозе
1,000
частна Георги Атанасов Добрев
стопанска
5 години
СелскоЛозе на
Неделчо Елефтеров
51.
87037
Лозе
0,329
частна
стопанска
5 години
Добрев
Лозе
Селскона 8 годиГеорги Костадинов
52. 139015
Лозе
7,504
частна
стопанска
ни – на 85 %
Джорлов
от имота
ОБЩО МАРИКОСТИНОВО

41 569
43 071

2785

3 100

8164

7 095

8164

3 894

0

–

1954

147

1954

676

1954

47

1954

686

1954

1 092

1368

1 588

586

418

9666

9 666

9666

3 180

7370

55 307
86 896

С Т Р.
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Левуново – населени места

№
по
ред

1.

2.

3.

Удвоена даСтойност Общо
нъчна
Вид
Имена на
на обезразНомер
Начин
оцен- Стойност на обезщена
Засегна- собственищетението мер на
на
на ползка на тението върху земята
територита площ ка/юридичена подоб- обезщепарцел
ване
1 дка
(в лв.)
ята
ско лице
ренията тението
засег(в лв.)
(в лв.)
ната
площ
ИВАЙЛО
АНДОНОВ
ОбщестНас.
ТОТЕВ,
38013
венообсл.
2,672
10 764
28 761
0
39 525
места
МИХАИЛ
дейности
АНДОНОВ
ТОТЕВ
Общест„ЛИТЕКС
Нас.
65115
венообсл.
3,825
КОМЕРС“ – 5 120
19 584
23 152
42 736
места
дейности
АД
ОбщестИВАН
Нас. мес60038
венообсл.
0,19
ПЕТРОВ
4 454
846
0
846
та
дейности
ЧОБАНОВ
ОБЩО ЛЕВУНОВО

6,687

20 338

49 192

23 152

83 108

4 378

4 111

28 897

33 007

4 378

0

28 897

33 007

Марикостиново – населени места

1.

Друг вид
Селско- терен със
стопанска селищен
характер

137023

0,939

ОБЩО МАРИКОСТИНОВО

„КТМ –
Трейдинг“ –
ООД

0,939

ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ ТРАСЕТО НА АМ „СТРУМА“ ЛОТ 4
Землище на с. Марикостиново
№
по
ред
1

Обща
Вид на
Начин на
засягаВид
Имот № територи- трайно полз- ща се собствеята
ване
площ в
ност
дка
2

1.

51010

2.

52001

3.

52003

4.

52006

5.

52008

6.

52011

7.

52012

8.

52013

9.

52016

10.

52017

11.

52018

12.

52023

13.

52024

3

4

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Нива
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера

Цена

Име на собственик на
имота
лв./дка

лева
9

5

6

7

8

0,133

Частна

Георги Тасев Адвокатов

1 066,69

142

4,315

Частна

1 066,69

4 603

1,104

Частна

1 066,69

1 178

1,614

Частна

1 066,69

1 722

5,085

Частна

1 066,69

5 424

3,299

Частна

1 066,69

3 519

1,788

Частна

1 066,69

1 907

0,447

Частна

1 066,69

477

0,077

Частна

1 066,69

82

1,188

Частна

1 066,69

1 267

1,999

Частна

1 066,69

2 132

1,415

Частна

Кирил Иванов Мавродиев 1 066,69

1 509

1,341

Частна

Герасим Смилянов
Смилянов
Стоянка Панделиева
Стоянова
Борис Димитров
Смилянов
Велика Илиева
Караманова
Кръстю Спасов Облаков
Павлина Славчева
Методиева
Христо Иванов
Граматиков
Валентина Спасова
Димитрова
Костадин Атанасов
Караликов
Велю Илиев Облаков

Евлоги Георгиев
Мавродиев

1 066,69

1 430
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14.

52025

15.

52026

16.

55034

17.

55038

18.

130010

19.

130011

20.

130012

21.

130013

22.

130018

23.

130019

24.

130020

25.

130023

26.

130024

27.

130025

28.

130026

29.

130027

30.

130028

31.

130029

32.

130033

33.

131001

34.

131002

35.

131003

36.

131004

37.

131005

38.

131009

39.

135002

40.

135003

41.

135004

42.

135011

43.

135012

3

4

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

Пасище,
мера
Пасище,
мера

С Т Р. 1 5

5

6

7

8

1,074

Частна

Андон Иванов Мавродиев

1 066,69

1 146

1,123

Частна

1 066,69

1 198

0,417

Частна

1 066,69

445

2,169

Частна

1 066,69

2 314

1,609

Частна

1 066,69

1 716

1,541

Частна

1 066,69

1 644

1,709

Частна

1 066,69

1 823

0,609

Частна

Тодор Костадинов Косачев 1 066,69

650

1,322

Частна

Илия Христов Смилянов

1 066,69

1 410

0,691

Частна

Венета Георгиева Узунова

1 066,69

737

0,718

Частна

0,034

Частна

0,721

Частна

1,500

Частна

Костадин Янаков Янчев

1 066,69

1 600

2,001

Частна

Илия Янакиев Илиев

1 066,69

2 134

0,356

Частна

Янак Илиев Янчев

1 066,69

380

0,833

Частна

Атанас Стоянов Пранаров 1 066,69

889

0,024

Частна

Евдокия Костадинова
Макенджиева

1 066,69

26

0,237

Частна

Илия Велев Андрейчев

1 066,69

253

0,412

Частна

Илиан Асенов Велев

1 066,69

439

1,649

Частна

Вида Неделчева Терзиева

1 066,69

1 759

3,676

Частна

Георги Анастасов Терзиев

1 066,69

3 921

2,678

Частна

Илия Велев
Андрейчев

1 066,69

2 857

0,091

Частна

Иван Кирилов Джавелков 1 066,69

97

0,925

Частна

Нива

0,499

Частна

Нива

0,645

Частна

Нива

0,006

Частна

Нива

0,478

Частна

Нива

2,359

Частна

Нива

Друга териСелско- тория, заета
стопанска от с. стопанство
СелскоЕстествена
стопанска
ливада
СелскоЕстествена
стопанска
ливада
СелскоЕстествена
стопанска
ливада
СелскоЕстествена
стопанска
ливада
СелскоЕстествен а
стопанска
ливада
СелскоЕстествена
стопанска
ливада
СелскоЕстествена
стопанска
ливада
Селскостопанска

Естествена
ливада

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

Естествена
ливада
Естествена
ливада
Естествена
ливада
Естествена
ливада
Естествена
ливада
Пасище,
мера
Пасище,
мера
Естествена
ливада
Естествена
ливада
Естествена
ливада
Естествена
ливада
Естествена
ливада
Естествена
ливада

Селскостопанска

ВЕСТНИК

Вангел Вангелов
Мавродиев
Яне Манолев
Христов
Георги Илиев Краликов
Лиляна Славчева
Григорова
Костадин Христов
Граматиков
Христо Иванов
Граматиков

Димитър Симеонов
1 066,69
Узунов
Димитър Георгиев Мичев,
Митра Георгиева Берба- 1 066,69
това
Панделия Илиев Смиля1 066,69
нов

Иван Василев
Комаров
Никола Карамфилов
Божков
Илия Христов
Манолчев
Георги Хараланов
Георгиев
Димитър Петров
Бибишков
Иван Илиев
Стойков

9

766
36
769

1 066,69

987

1 066,69

532

1 066,69

688

1 066,69

6

1 066,69

510

1 066,69

2 516

С Т Р.
1

16

ДЪРЖАВЕН
2

44.

135014

45.

137022

46.

137024

47.

137025

48.

137036

49.

137044

50.

137055

51.

137056

52.

137057

53.

137058

54.

137059

55.

138007

56.

138008

57.

138009

58.

138010

59.

138011

60.

138012

61.

138013

62.

138014

63.

138015

64.

138016

65.

51009

66.

51010

67.

52001

68.

52003

69.

52008

70.

135003

71.

135011

72.

236

73.

78019

3

4

СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоТрайни
стопанска насаждения
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
Лозови наСелскосаждения
стопанска (нетерасирани)
Лозови наСелскосаждения
стопанска (нетерасирани)
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоТрайни настопанска
саждения
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоПасище,
стопанска
мера
СелскоПасище,
стопанска
мера
СелскоПасище,
стопанска
мера
СелскоПасище,
стопанска
мера
СелскоПасище,
стопанска
мера
СелскоНива
стопанска
СелскоНива
стопанска
СелскоПасище,
стопанска
мера
СелскоЛозе
стопанска

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

5

6

7

8

0,551

Частна

Георги Стоянов Вучев

1 066,69

588

0,203

Частна

1 066,69

217

1,192

Частна

1 066,69

1 271

1,113

Частна

1 066,69

1 187

0,702

Частна

1 066,69

749

0,291

Частна

1 066,69

310

0,315

Частна

1 066,69

336

0,335

Частна

1 066,69

357

0,284

Частна

1 066,69

303

0,333

Частна

1 066,69

355

0,849

Частна

1 066,69

906

0,012

Частна

1 066,69

13

0,869

Частна

Атанас Христов Чавдаров

1 066,69

927

0,477

Частна

Борис Георгиев Манов,
Храм
„Всех Светих“

1 066,69

509

0,797

Частна

Спас Атанасов Драгулев

1 066,69

850

1,502

Частна

Григор Илиев Краликов

1 066,69

1 602

1,544

Частна

Янак Илиев
Янчев

1 066,69

1 647

0,300

Частна

Борис Георгиев Драгулев

1 066,69

320

0,999

Частна

Георги Атанасов Драгулев 1 066,69

1 066

0,559

Частна

Методи Стоянов Пачкалов 1 066,69

596

0,004

Частна

0,088
0,004

Частна

0,052

Частна

0,021

Частна

0,147

Частна

0,015

Частна

0,036

Частна

1,409

Частна

0,075

Частна

Гуца Андонова Стамболиева
Мария Янева
Иванова
Вельо Илиев
Велев
Илия Николов Реджев
Кирил Костадинов
Краликов
Илиан Асенов
Велев
Димитър Петров
Бибишков
Иван Митрушев Андрейчев
Вангел Митрушев Андрейчев
Георги Митрушев
Андрейчев
Спас Борисов
Данчов

Иван Костадинов
Пачкалов
Стоян Тасев
Адвокатов
Георги Тасев
Адвокатов
Герасим Смилянов
Смилянов
Стоянка Панделиева
Стоянова
Велика Илиева
Караманова
Илия Христов
Манолчев
Димитър Петров
Бибишков
Веселин Кирилов
Джавелков
Янак Георгиев
Бибишков

9

1 066,69

4

1 066,69

94

1 066,69

4

1 066,69

55

1 066,69

22

1 066,69

157

1 066,69

16

1 066,69

38

1 066,69

1 503

1 066,69

80

БРОЙ 35
1

ДЪРЖАВЕН
2

74.

78020

75.

78022

76.

78023

77.

78024

78.

78025

79.

78026

80.

80006

81.

82003

82.

82004

83.

82011

84.

82012

85.

82020

86.

82021

87.

84002

88.

84003

89.

84004

90.

84010

91.

84023

92.

84024

93.

84025

94.

84026

95.

84027

96.

84028

97.

84033

98.

84034

99.

84035

100.

85001

101.

85002

102.

87011

103.

87012

104.

87014

3
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

4

5

ВЕСТНИК
6

Лозе

0,346

частна

Лозе

0,024

частна

Лозе

0,351

частна

Лозе

0,559

Лозе

С Т Р. 1 7
7

Костадин Илиев
Вратогазов
Стоян Георгиев
Мавродиев

8

9

1 066,69

369

1 066,69

26

Андон Иванов Мавродиев

1 066,69

374

частна

Яне Димитров Бербатов

1 066,69

596

1,161

частна

Кръстю Спасов Облаков

1 066,69

1 238

Лозе

0,714

частна

Йордан Георгиев Мичев

1 066,69

762

Нива

0,933

частна

Васил Янев
Караманов

1 066,69

995

Нива

0,231

частна

Иван Янакиев Илиев

1 066,69

246

Нива

0,814

частна

1 066,69

868

Нива

0,887

частна

1 066,69

946

Нива

0,609

частна

1 066,69

650

Нива

0,999

частна

1 066,69

1 066

Нива

1,643

частна

1 066,69

1 753

Нива

0,315

частна

1 066,69

336

Нива

0,876

частна

1 066,69

934

Нива

3,120

частна

1 066,69

3 328

Нива

0,032

частна

1 066,69

34

Нива

0,425

частна

1 066,69

453

Нива

1,498

частна

1 066,69

1 598

Нива

1,502

частна

Борис Костадинов Шалев

1 066,69

1 602

Нива

0,300

частна

Георги Велев
Андреев

1 066,69

320

Нива

1,097

частна

Христо Николов Герчев

1 066,69

1 170

Нива

2,000

частна

Благой Стоянов Вучев

1 066,69

2 133

Нива

0,252

частна

Илия Николов Реджев

1 066,69

269

Нива

0,500

частна

Стоян Георгиев
Мавродиев

1 066,69

533

Нива

3,543

юридич.
лица

„Милениум“ – ООД

1 066,69

3 779

Нива

0,942

частна

1 066,69

1 005

Нива

0,460

частна

1 066,69

491

Нива

1,971

частна

Никола Атанасов Кръчков 1 066,69

2 102

Нива

6,197

частна

Христо Иванов Сидеров

1 066,69

6 610

Нива

2,265

частна

Стоян Георгиев
Мавродиев

1 066,69

2 416

Илия Георгиев
Каракочев
Георги Костадинов
Камишев
Велю Илиев
Облаков
Андон Иванов Попов
Дица Костадинова
Иванова
Костадин Георгиев
Каракочев
Илия Георгиев
Каракочев
Благой Костадинов
Кондуров
Ангел Костадинов Илиев
Костадин Петров
Бибишков
Атанас Петров
Бибишков

Павел Иванов
Павлов
Велика Асенова
Стоичкова

С Т Р.
1

18

ДЪРЖАВЕН
2

105.

87015

106.

87016

107.

87017

108.

87018

109.

87019

110.

87020

111.

87021

112.

87022

113.

87032

114.

87033

115.

87034

116.

87035

117.

87036

118.

87037

119.

87040

120.

87042

121.

88001

122.

88002

123.

88003

124.

88005

125.

88006

126.

88007

127.

89001

128.

129.
130.
131.
132.

3
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

089011
делба на
имота
(от имота се
Селскообрастопанска
зуват
имоти с
№ 089013
и 089014)
Селско123001
стопанска
Селско123002
стопанска
Селско123003
стопанска
Селско123004
стопанска

4

5

ВЕСТНИК
6

Нива

0,032

частна

Нива

0,733

частна

Нива

1,256

частна

Нива

2,993

Нива

БРОЙ 35
7

Георги Костадинов
Халачев
Илия Георгиев
Каракочев

8

9

1 066,69

34

1 066,69

782

Светла Георгиева Шалева

1 066,69

1 340

частна

Стоян Костадинов
Макенджиев

1 066,69

3 193

0,700

частна

Илиан Асенов Велев

1 066,69

747

Нива

3,595

частна

1 066,69

3 835

Нива

3,502

частна

1 066,69

3 736

Нива

2,363

частна

1 066,69

2 521

Нива

0,184

частна

Кирил Георгиев Камишев

1 066,69

196

Нива

1,375

частна

Атанас Георгиев Камишев 1 066,69

1 467

Нива

0,857

частна

Петър Атанасов Добрев

1 066,69

914

Нива

1,001

частна

Георги Атанасов Добрев

1 066,69

1 068

Лозе

1,000

частна

Георги Атанасов Добрев

1 066,69

1 067

Лозе

0,329

частна

Неделчо Елефтеров
Добрев

1 066,69

351

Нива

5,292

частна

Илия Костадинов Лаков

1 066,69

5 645

Нива

2,999

частна

Костадин Илиев Лаков

1 066,69

3 199

Нива

0,820

частна

1 066,69

875

Нива

0,494

частна

1 066,69

527

Нива

0,048

частна

1 066,69

51

Нива

1,084

частна

1 066,69

1 156

Нива

0,233

частна

Венета Георгиева Узунова

1 066,69

249

Нива

0,150

частна

Малчо Ангов Кръстев

1 066,69

160

Нива

0,427

частна

„Милениум“ ООД

1 066,69

455

Нива

0,625

частна

Силвия Томова Томова,
Петя Томова Томова

1 066,69

667

Пасище,
мера

0,194

частна

Евдокия Костадинова
Макенджиева

1 066,69

207

Нива

1,001

частна

Филчо Сотиров Янчев

1 066,69

1 068

0,295

частна

Ангел Сотиров Янчев

1 066,69

315

1,403

частна

Спас Атанасов Драгулев

1 066,69

1 497

Пасище,
мера
Пасище,
мера

Герасим Смилянов
Смилянов
Ангел Илиев
Облаков
Костадин Георгиев
Смилянов

Костадин Манолев
Каварджиков
Илия Георгиев
Каракочев
Илия Христов
Манолчев
Костадин Петков
Кондуров

БРОЙ 35
1

ДЪРЖАВЕН
2

3

Селско133.
123005
стопанска
Селско134.
123006
стопанска
Селско135.
139015
стопанска
Селско136.
139016
стопанска
Селско137.
139017
стопанска
Селско138.
139018
стопанска
Селско139.
139019
стопанска
Селско140.
139020
стопанска
Селско141.
139021
стопанска
Селско142.
139022
стопанска
Селско143.
139023
стопанска
Селско144.
139024
стопанска
Селско145.
139025
стопанска
Селско146.
139026
стопанска
Селско147.
139027
стопанска
Селско148.
139028
стопанска
Селско149.
139029
стопанска
Селско150.
139033
стопанска
Селско151.
157001
стопанска
Селско152.
157002
стопанска
ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ
Селско153.
0.666
стопанска
Селско154.
53021
стопанска
Селско155.
56012
стопанска
Селско156.
56013
стопанска
Селско157.
56014
стопанска
Селско158.
68011
стопанска
Селско159.
68002
стопанска
Селско160.
68003
стопанска
Селско161.
68004
стопанска
Селско162.
116001
стопанска
Селско163.
116002
стопанска

4
Пасище,
мера
Пасище,
мера

5

ВЕСТНИК
6

0,282

частна

2,501

частна

Лозе

2,298

частна

Нива

3,423

частна

Нива

0,153

частна

Нива

0,698

Нива

С Т Р. 1 9
7

Васил Янев
Караманов
Карамфила Георгиева
Каварджикова
Георги Костадинов
Джорлов
Георги Хараланов
Георгиев
Кирил Илиев
Коджабашев

8

9

1 066,69

301

1 066,69

2 668

1 066,69

2 451

1 066,69

3 651

1 066,69

163

частна

Георги Янкулов Бибишков 1 066,69

745

0,789

частна

Митко Георгиев Бибишков 1 066,69

842

Нива

0,997

частна

Александър Петров
Бибишков

1 066,69

1 063

Нива

0,804

частна

Атанас Петров Бибишков

1 066,69

858

Нива

0,800

частна

Марко Илиев Облаков

1 066,69

853

Нива

0,800

частна

Иван Илиев Облаков

1 066,69

853

Нива

0,802

частна

Велю Илиев Облаков

1 066,69

855

Нива

0,701

частна

Ангел Илиев Облаков

1 066,69

748

Нива

0,797

частна

Симеон Илиев Облаков

1 066,69

850

Нива

0,978

частна

Евтим Славчев Евтимов

1 066,69

1 043

Нива

0,918

частна

Георги Янкулов Бибишков 1 066,69

979

Нива

0,835

частна

Бужо Янкулов
Макенджиев

1 066,69

891

Нива

0,011

частна

Илия Николов Реджев

1 066,69

12

Петър Божиков
1 066,69
3 242
Карамфилов
Кирил Илиев
Нива
0,139
частна
1 066,69
148
Коджабашев
ОТ ИЗМЕСТВАНЕТО НА ЖП ЛИНИЯТА ГЕН. ТОДОРОВ – КУЛАТА
Пасище,
Димитър Янкулов
1,788
Частна
1 066,69
1 907
мера
Бербатов
Пасище,
0,023
Частна Ангел Костадинов Илиев 1 066,69
25
мера
Пасище,
0,242
Частна Кирил Иванов Мавродиев 1 066,69
258
мера
Пасище,
1,817
Частна Андон Иванов Мавродиев 1 066,69
1 938
мера
Пасище,
Вангел Вангелов
0,516
Частна
1 066,69
550
мера
Мавродиев
Пасище,
0,011
Частна
Андон Лазаров Белдаров 1 066,69
12
мера
Павел Иванов
Нива
0,236
Частна
1 066,69
252
Павлов
Велика Димитрова
Нива
0,500
Частна
1 066,69
533
Гастарис
Нива

3,039

частна

Нива

0,844

Частна

Ливада

0,029

Частна

Костадин Атанасов
Караликов

1 066,69

31

Ливада

1,380

Частна

Григор Илиев Краликов

1 066,69

1 472

Иван Кирилов Джавелков 1 066,69

900

С Т Р.
1

20

ДЪРЖАВЕН
2

164.

116003

165.

116004

166.

126002

167.

127002

168.

127003

169.

128002

170.

128003

171.

128004

172.

128005

173.

128006

174.

128007

175.

128008

176.

128009

177.

128014

178.

128017

179.

128018

180.

144004

181.

144005

182.

144006

183.

144007

184.

144008

185.

144009

186.

144020

187.

144021

188.

144022

189.

144025

190.

144026

191.

144027

192.

144028

193.

144029

194.

144035

3
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

4

5

ВЕСТНИК
6

Ливада

1,062

Частна

Ливада

0,987

Частна

1,009

Частна

1,721

Частна

0,067

Частна

Ливада

0,717

Частна

Ливада

0,046

Частна

Ливада

0,457

Частна

Ливада

0,183

Частна

Ливада

2,707

Частна

Ливада

0,829

Частна

Ливада

1,066

Ливада

БРОЙ 35
7

Георги Илиев
Краликов
Георги Тасев
Адвокатов

8

9

1 066,69

1 133

1 066,69

1 053

1 066,69

1 076

1 066,69

1 836

1 066,69

71

1 066,69

765

1 066,69

49

1 066,69

487

1 066,69

195

1 066,69

2 888

Григор Илиев Краликов

1 066,69

884

Частна

Георги Митрушев
Андрейчев

1 066,69

1 137

0,949

Частна

Яне Димитров Бербатов

1 066,69

1 012

Ливада

0,280

Частна

Селскостопанска

Използв.
ливада

2,067

Частна

Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

Използв.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада

0,028

Частна

0,320

Частна

2,505

Частна

1,651

Частна

0,029

Частна

0,839

Пасище,
мера
Пасище,
мера
Пасище,
мера

Ивайло Георгиев Пачов
Веселин Кирилов
Джавелков
Илия Велев
Андрейчев
Георги Митрушев
Андрейчев
Борис Георгиев Кондуров
Борис Костадинов
Макенджиев
Георги Митрушев
Андрейчев
Иван Василев
Комаров

Крум Костадинов
1 066,69
Граматиков
Димитър Георгиев Мичев,
Митра Георгиева
1 066,69
Бербатова
София Илиева Бербатова

299
2 205

1 066,69

30

1 066,69

341

1 066,69

2 672

Венета Георгиева Узунова

1 066,69

1 761

Никола Христов
Стамболиев

1 066,69

31

Частна

Илия Христов Стамболиев 1 066,69

895

0,223

Частна

Борис Атанасов Кондуров 1 066,69

238

2,673

Частна

Андон Иванов Попов

1 066,69

2 851

0,997

Частна

Димитър Симеонов
Узунов

1 066,69

1 063

0,092

Частна

Георги Атанасов Драгулев 1 066,69

98

0,030

Частна

2,702

Частна

0,824

Частна

Ангел Костадинов Илиев

0,386

Частна

0,033

Частна

Костадин Илиев
Вратогазов

1 066,69

35

0,299

Частна

Стоян Иванов Беков

1 066,69

319

Вангел Митрушев
Андрейчев
Борис Костадинов
Макенджиев

Борис Костадинов
Макенджиев
Георги Петров
Бибишков

1 066,69

32

1 066,69

2 882

1 066,69

879

Георги Костадинов Илиев 1 066,69

412

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

1

2

195.

144036

196.

144037

197.

144038

198.

144039

199.

144040

200.

144041

201.

144042

202.

144043

203.

144044

204.

144046

205.

144047

206.

144074

207.

145001

208.

145002

209.

145003

210.

145004

211.

145005

212.

145006

213.

145008

214.

145009

215.

145010

216.

145019

217.

145027

218.

145032

219.

145034

220.

145038

221.

145039

222.

145040

223.

145041

224.

145044

225.

145045

226.

145046

3
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

4
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада
Изостав.
ливада

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

5

6

7

8

0,963

Частна

Сотир Иванов Беков

1 066,69

1 027

1,152

Частна

1 066,69

1 229

0,808

Частна

1 066,69

862

0,362

Частна

1 066,69

386

1,220

Частна

1 066,69

1 301

0,484

Частна

1 066,69

516

2,039

Частна

1 066,69

2 175

1,222

Частна

1 066,69

1 303

0,755

Частна

1 066,69

805

0,403

Частна

1 066,69

430

0,167

Частна

1 066,69

178

0,037

Частна

1 066,69

39

Нива

0,988

Частна

Кирил Илиев Коджабашев 1 066,69

1 054

Нива

1,525

Частна

Нива

1,687

Частна

Нива

1,033

Частна

Нива

0,170

Частна

Нива

0,104

Частна

Нива

1,828

Нива

Иван Костадинов
Кайчаров
Костадин Георгиев
Иванов
Ангелина Борисова
Джавелкова
Яне Манолев
Христов
Малчо Ангов Кръстев
Иван Илиев
Вратигазов
Димитър Петров
Бибишков
Иван Василев
Комаров
Георги Петков
Вранцалиев
Иван Василев
Комаров
Георги Костадинов
Камишев

Петър Николов Митов

9

1 066,69

1 627

1 066,69

1 800

1 066,69

1 102

1 066,69

181

Петър Николов Митов

1 066,69

111

Частна

Георги Илиев Беков

1 066,69

1 950

0,879

Частна

Благой Атанасов
Манолчев

1 066,69

938

Нива

0,038

Частна

Иван Стоянов Сотиров

1 066,69

41

Нива

0,163

Частна

1 066,69

174

Нива

2,337

Частна

1 066,69

2 493

Нива

1,229

Частна

Илия Христов Манолчев

1 066,69

1 311

Нива

0,435

Частна

Петър Христов Топузов

1 066,69

464

Нива

0,849

Частна

Боя Бужова Темкина

1 066,69

906

Нива

0,844

Частна

1 066,69

900

Нива

0,017

Частна

1 066,69

18

Нива

2,919

Частна

1 066,69

3 114

Нива

0,006

Частна

1 066,69

6

Нива

1,561

Частна

Иван Сотиров Беков

1 066,69

1 665

Нива

1,310

Частна

Яне Манолев Христов

1 066,69

1 397

Крум Спасов
Облаков
Яне Манолев
Каварджиков
Апостол Манолев
Каварджиков

Янкула Костадинов
Макенджиев
Георги Костадинов
Джорлов

Стоян Георгиев
Мавродиев
Георги Митрушев
Андрейчев
Йова Георгиева
Цапаревска
Димитър Костадинов
Мичев

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

1

2

227.

146035

228.

146036

229.

146037

230.

146038

231.

146039

232.

146040

233.

146041

234.

146042

235.

146043

236.

146044

237.

146045

238.

146046

239.

146047

240.

146048

241.

147002

242.

147003

243.

147004

244.

147006

245.

147011

246.

147012

247.

147013

248.

147014

249.

147017

250.

147018

251.

147019

252.

147025

253.

150001

254.

150002

255.

150003

256.

150004

257.

150005

258.

150006

259.

150007

3
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

4

5

6

7

8

Нива

0,028

Частна

Илия Георгиев Каракочев

1 066,69

30

Нива

1,426

Частна

Георги Петков Кондуров

1 066,69

1 521

Нива

1,880

Частна

1 066,69

2 005

Нива

0,005

Частна

Илия Костадинов
Кондуров
Стоян Георгиев
Мавродиев

1 066,69

5

Нива

0,657

Частна

Яне Димитров Бербатов

1 066,69

701

Нива

3,113

Частна

Кънчо Радоев Парапанов

1 066,69

3 321

Нива

2,502

Частна

Петър Димитров Бербатов 1 066,69

2 669

Нива

1,809

Частна

Нива

0,369

Частна

Нива

0,248

Частна

Нива

0,249

Частна

Нива

1,500

Частна

Георги Поп Стоянов

1 066,69

1 600

Нива

0,533

Частна

Кирил Георгиев
Попстоянов

1 066,69

569

Нива

0,724

Частна

Любен Борисов Кондуров

1 066,69

772

Нива

0,141

Частна

Борис Георгиев Манов

1 066,69

150

Нива

0,591

Частна

1 066,69

630

Нива

1,317

Частна

1 066,69

1 405

Нива

2,243

Частна

1 066,69

2 393

Нива

0,035

Частна

1 066,69

37

Нива

0,385

Частна

1 066,69

411

Нива

2,794

Общ.
орган.

1 066,69

2 980

Нива

0,123

Частна

1 066,69

131

Нива

0,406

Частна

1 066,69

433

Нива

2,615

Частна

1 066,69

2 789

Нива

0,056

Частна

1 066,69

60

Нива

0,295

Частна

1 066,69

315

Нива

0,939

Частна

Георги Янкулов Бибишков 1 066,69

1 002

Нива

1,508

Частна

Янак Георгиев Бибишков

1 066,69

1 609

Нива

0,663

Частна

Янкул Иванов Бибишков

1 066,69

707

Нива

0,090

Частна

Григор Илиев Краликов

1 066,69

96

Нива

0,872

Частна

1 066,69

930

Нива

2,475

Частна

1 066,69

2 640

Нива

1,195

Частна

1 066,69

1 275

Костадин Георгиев
Каракочев
Георги Димитров
Бербатов
Никола Христов
Стамболиев

9

1 066,69

1 930

1 066,69

394

1 066,69

265

Илия Христов Стамболиев 1 066,69

266

Илия Христов
Манолчев
Павел Иванов
Павлов
Иван Янакиев Илиев
Ивайло Георгиев
Димитров
Борис Костадинов
Макенджиев
„Милениум“ –
ООД
Стоян Костадинов
Макенджиев
Костадин Христов
Чавдаров
Крум Спасов
Облаков
Андон Георгиев
Попстоянов
Илия Костадинов
Кондуров

Борис Костадинов
Бибишков
Костадин Петров
Бибишков
Спартак Иванов Велков

БРОЙ 35
1

ДЪРЖАВЕН
2

260.

150058

261.

150059

262.

153003

263.

153004

264.

153005

265.

154001

266.

154003

267.

154004

268.

154005

269.

154006

270.

154007

3
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска
Селскостопанска

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

4

5

6

7

8

Нива

1,149

Частна

Бужо Илиев Реджев

1 066,69

1 226

Нива

4,533

Частна

Андон Лазаров Белдаров

1 066,69

4 835

Нива

0,863

Частна

1 066,69

921

Нива

1,170

Частна

1 066,69

1 248

Нива

3,494

юрид.
лице

Андон Георгиев
Попстоянов
Кирил Георгиев
Попстоянов
„Лес
Трейдинг“

1 066,69

3 727

Нива

0,233

Частна

Боя Бужова Темкина

1 066,69

249

Нива

0,625

Частна

Стоян Тасев Адвокатов

1 066,69

667

Нива

0,098

Частна

Иван Костадинов Мичев

1 066,69

105

Нива

1,569

Частна

Георги Тасев Адвокатов

1 066,69

1 674

Нива

0,947

Частна

Методи Стоянов Пачкалов 1 066,69

1 010

Нива

1,033

Частна

Иван Костадинов
Пачкалов

ИМОТИ, ЗАСЯГАЩИ СЕ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА НАПОИТЕЛНИ ПОЛЕТА В
ИЗМЕСТВАНАТА ЖП ЛИНИЯ ГЕН. ТОДОРОВ – КУЛАТА
СелскоПасище,
271.
68011
0,092
Частна
Андон Лазаров Белдаров
стопанска
мера
СелскоПавел Иванов
272.
68002
Нива
0,081
Частна
стопанска
Павлов
Селско273.
68004
Нива
0,181
Частна Иван Кирилов Джавелков
стопанска
СелскоПасище,
274.
126002
0,041
Частна
Ивайло Георгиев Пачов
стопанска
мера
СелскоПасище,
Кирил Илиев
275.
126006
0,006
Частна
стопанска
мера
Коджабашев
СелскоПасище,
Веселин Кирилов
276.
127002
0,062
Частна
стопанска
мера
Джавелков
СелскоПасище,
277.
127003
0,049
Частна
Илия Велев Андрейчев
стопанска
мера
Селско278.
127004
Нива
0,094
Частна
Георги Велев Андреев
стопанска
СелскоПасище,
279.
127005
0,116
Частна Борис Атанасов Кондуров
стопанска
мера
Димитър Георгиев Мичев
Селско- Използв. ли280.
128017
1,311
Частна
и Митра Георгиева
стопанска
вада
Бербатова
Селско- Използв. ли281.
128018
0,269
Частна София Илиева Бербатова
стопанска
вада
СелскоГеорги Митрушев
282.
128002
Ливада
0,003
Частна
стопанска
Андрейчев
Селско283.
128003
Ливада
0,112
Частна Борис Георгиев Кондуров
стопанска
СелскоБорис Костадинов
284.
128004
Ливада
0,046
Частна
стопанска
Макенджиев
СелскоКирил Илиев
285.
145001
Нива
0,001
Частна
стопанска
Коджабашев
Селско286.
146039
Нива
0,002
Частна
Яне Димитров Бербатов
стопанска
Селскоюрид.
„Лес
287.
153005
Нива
0,229
стопанска
лице
Трейдинг“
ОБЩО МАРИКОСТИНОВО
281,198

4455

1 066,69

9

1 102

ОБХВАТА НА
1 066,69

98

1 066,69

86

1 066,69

193

1 066,69

44

1 066,69

6

1 066,69

66

1 066,69

52

1 066,69

100

1 066,69

124

1 066,69

1 398

1 066,69

287

1 066,69

3

1 066,69

119

1 066,69

49

1 066,69

1

1 066,69

2

1 066,69

244
299 951
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РЕШЕНИЕ № 330
ОТ 27 АПРИЛ 2012 Г.

за даване на разрешение за прехвърляне
изцяло на правата и задълженията по пре
доставена концесия за добив на индустриални
минерали – варовици – подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, от находище „Пърженака“, разпо
ложено на територията на община Димит
ровград, област Хасково
На основание чл. 6, ал. 3 и чл. 25, ал. 2 от
Закона за подземните богатства във връзка
с т. 5.1 от Решение № 799 на Министерския
съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 92 от 2004 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Разрешава на „Традекс“ – ЕАД, Димитровград, да прехвърли на „СМА Минерал
Бургас вар“ – ЕООД, Бургас, изцяло правата
и задълженията по предоставената концесия
за добив на индустриални минерали – варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, от находище
„Пърженака“, разположено на територията на
община Димитровград, област Хасково, без да се
изменят условията на предоставената концесия.
2. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи със
страните по т. 1 допълнително споразумение
към концесионния договор за прехвърляне на
правата и задълженията по предоставената
концесия в едномесечен срок от влизането в
сила на решението.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4506

РЕШЕНИЕ № 331
ОТ 27 АПРИЛ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Блягор
ница“, община Твърдица, област Сливен, на
„Динас“ – АД, Сливен
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите
във връзка с чл. 71 от Закона за подземните
богатства и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гранодиорити, представляващи
изк л юч и т ел на д ърж а вна собс т венос т, о т
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находище „Блягорница“, разположено в землището на гр. Твърдица, община Твърдица,
област Сливен.
2. Определя концесионна площ с размер
80 077 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Блягорница“ с
размер 62 128 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 6 съгласно
схема и координатен регистър в координатна
система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение, с което
е преценено да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
или на положително решение по ОВОС и на
положително решение по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в
защитените зони по реда на чл. 31 от Закона
за биологичното разнообразие.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Динас“ – А Д, Сливен – т и т ул я р на Удосто верение за търговско откритие № 0227 от
10 февруари 2006 г., издадено от министъра
на околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските площи и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по
чл. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
цялостен работен проект и на годишни работни
проекти за добив и първична преработка на
подземните богатства от находище „Блягорница“, изготвени в съответствие с условията на
решението по оценка на въздействието върху
околната среда и оценка за съвместимост.
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7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътната връзка между площта
на находището и пътната мрежа на страната.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива гранодиорити от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гранодиорити;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
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8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение, изготвени съобразно
мерките и условията от влязло в сила решение по ОВОС или решение да не се извършва
ОВОС и оценка за съвместимост;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и преработката на подземните богатства в
съответствие с план на управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на
икономиката, енергетиката и туризма;
8.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
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актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обек т и за рек ул т иваци я на засег нат и те
земи, представляващи неразделна част от
проекта по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.4.1. шестмесечни отчети за действително добитите и продадените количества
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период – до 15 дни след изтичането
на отчетния период;
8.2.4.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания, кантарни разписки, фактури и
др., и отчет за вложените инвестиции;
8.2.4.3. доклад за остатъчните запаси в
находището при доказана необходимост от
ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.5. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията
на оправомощени органи и/или лица;
8.2.6. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на регионалния
исторически музей;
8.2.7. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.8. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка
при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.9. при прекратяване на концесионния
договор да предаде находището по т. 1 при
условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. кат о изиск ва о т кон цесионера
представянето на документите и информацията по т. 8.2.4.2;
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8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и
техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след
като такова бъде поискано, при условия и
по ред, определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции
за изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция за всяка година от срока
на концесията, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, включително заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и
непарични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 33 928 лв.
и се предоставя в 7-дневен срок от датата
на влизане в сила на съответното решение
по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане с начислен ДДС
за предходната година и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2
е валидна до 28 февруари на следващата
година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част
от гаранцията по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението
на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
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9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
за д ъ л жен и я. Форм и т е на неизп ъ л нен ие,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, оп ределен в концесионни я договор,
концесионно плащане, върху което се дължи
ДДС, както следва:
10.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока
на концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката
за оп редел яне на конк рет ни я размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Кон цесион но т о п ла ща не за ед иница добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „б“ от методиката по
т. 10.3 – гранодиорити за добив на блокове,
не може да бъде по-ниско от 12,00 лв./куб.м
и по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – гранодиорити за трошени фракции, не може да бъде
по-ниско от 0,30 лв./тон, като тези стойности се индексират ежегодно с процента
на увеличение на цените на строителните
и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от 3191 лв., определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 833 куб. м/
шестмесечие, рандеман за блокове 27 на сто
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5
се променят с допълнително споразумение
към концесионния договор при промяна на
законодателството, уреж дащо реда за неговото определяне.
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10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и т у ризма внася от името и за
сметка на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата,
определена по реда на т. 10.3 или 10.5, по
бюджета на община Твърдица.
11. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
кон це сион н и я дог овор с „ Д и н ас“ – А Д ,
Сливен, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

П риложение
към т. 2

Координатен регистър на концесионната
площ на находище „Блягорница“
Координатна система „1970 г.“
№ на
точка

Y (м)

Х (м)

1.

9459732,8

4666192,3

2.

9459895,4

4666337,8

3.

9460099,8

4666142,1

4.

9460168,3

4666102,9

5.

9460151,4

4666082,9

6.

9460126,7

4666056,3

4507

7.

9460111,6

4666040,7

8.

9460089,0

4666023,1

9.

9460065,0

4666005,6

10.

9460049,3

4665995,3

11.

9460000,0

4665971,9

12.

9459986,8

4665960,0

13.

9459959,1

4665937,5

14.

9459915,7

4666016,5
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РЕШЕНИЕ № 332
ОТ 27 АПРИЛ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Дуандере“,
община Чирпан, област Стара Загора, на „ПИ
ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – варовици, годни за подложни настилки и пътни
насипи, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Дуандере“,
разположено в землището на с. Спасово,
община Чирпан, област Стара Загора, който
се извършва със средства на концесионера и
на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
49 673 кв. м, която съвпада с площта на запасите в находище „Дуандере“, разположена
в землището на с. Спасово, община Чирпан,
област Стара Загора, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 8 в
координатна система „1970 г.“, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 10 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС),
с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или решение да
не се извършва ОВОС на инвестиционното
предложение за добив и първична преработка,
както и решение за одобряване на инвестиционното предложение по процедурата по
оценка за съвместимост с предмета и целите
на опазване на защитените зони.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „ПИ
ЕС АЙ“ – АД, Стара Загора – титуляр на
Удостоверение за търговско откритие № 0143
от 1 юни 2004 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
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7. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
7.1.1. съгласуване от министъра на икономиката, енергетиката и туризма на проектите
и плановете по т. 8.2.3, изготвени въз основа
на влезли в сила решения по т. 4.1;
7.1.2. съгласуване на цялостния проект
за добив и първична преработка с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни
права и е променил предназначението є
при условията и по реда на действащото
законодателство.
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7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
уст ройствен план, който вк лючва концесионната площ и пътните връзк и меж д у
площта на находището и местните и/или
републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. п раво на собст веност върх у до битите за срока на концесията подземни
богатства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Дуандере“, ск ладиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концеси ята; с допълнителното споразу мение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение и по концесионния договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извърш ва д ъ л ж имо т о концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
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8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна
цена за отчетния период, както и отчети за
дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичане
на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета (резултати от маркшайдерски измервания, кантарни
разписки, фактури и др.);
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8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. при откриване на находки, имащи
признаци на култу рни ценности, да спре
временно работа и да уведоми незабавно
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, кмета на община Чирпан, директора
на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство
по местонахождение на културната ценност;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в
срокове, определени в съгласувания проект
по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на концесионния обект при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от задълженията
по това решение и по договора и/или при
нарушаване на условие за осъществяване на
концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
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9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 9.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на
задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или при
забавено или неточно изпълнение на всяко
непарично задължение:
9.1.1 за първата година от срока на концесията гаранцията е 22 948 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на изпълнение на условията по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността на дължимото концесионно плащане за
предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1 концесионерът е длъжен
да възстанови нейния размер в 14-дневен
срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при цялостно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът
и размерът на санкциите се определят в
концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 7 на сто от базата за изчисляване на
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концесионното възнаграж дение се умножи
по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката
за оп редел яне на конк рет ни я размер на
концесионното възнаг ра ж дение за добив
на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграж дение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане по т. 10.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по
т. 10.3 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от
срока на концесията не може да бъде по-нисък от 2822 лв. без ДДС, определен на базата
на 9405 тона/шестмесечие добити варовици
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променят с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера 50 на сто от извършеното
концесионно плащане без ДДС по бюджета
на община Чирпан по ред, определен в концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ПИ ЕС АЙ“ – АД,
Стара Загора, в тримесечен срок от влизането
в сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
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12.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Дуандере“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 611 605,0

9 409 162,0

2.

4 611 649,0

9 409 190,0

3.

4 611 680,0

9 409 241,0

4.

4 611 760,3

9 409 436,0

5.

4 611 706,0

9 409 496,0

6.

4 611 608,0

9 409 468,0

7.

4 611 498,0

9 409 289,0

8.

4 611 562,0

9 409 190,0

4508

РЕШЕНИЕ № 333
ОТ 27 АПРИЛ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства – строителни материа
ли – варовици, от находище „Долно Белотин
ци“, с. Долно Белотинци, община Монтана,
област Монтана
На основание § 4а във връзка с § 4, ал. 1 и
4 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за концесиите, § 17а, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, 7 и чл. 8,
ал. 1 от отменения Закон за концесиите и
мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Долно Белотинци“, разположено в землището
на с. Долно Белотинци, община Монтана,
област Монтана, на „Пътстрой 99“ – ООД,
Монтана.
2. Определя концесионна площ с размер
48 007 кв. м, индивидуализирана с координа-
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тите на точки от № 1 до № 6 в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Долно Белотинци“ с размер 39 121 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до
№ 5 съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
6 ноември 2000 г. – датата на прехвърляне на
собствеността по приватизационния договор.
5. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
6. Определя за концесионер без търг или
конкурс „Пътстрой 99“ – ООД, Монтана.
7. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията на действащото законодателство.
7.3. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.3.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.3.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.3.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята в предоставената
площ без предварително съгласуване със съответните компетентни органи;
7.3.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.3.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.4. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.5. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
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7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна
на предназначението є при условията и по
реда на Закона за опазване на земеделските
земи и на Закона за горите.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива варовици от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването
на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти
и планове по това решение;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
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8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху земите от държавния
горски фонд и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
на страната и обществения ред;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за действително добитите и продадените количества и
среднопретеглената им продажна цена – до
15 дни след изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания, кантарни разписки, фактури и
др., и отчет за вложените инвестиции;
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
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8.2.8. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство, да съгласува дейността си със специалисти археолози и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на Регионалния
исторически музей – Монтана;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
включително за заплащане на концесионно
плащане, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви и неустойки по парични и непарични задължения, както следва:
9.1.1. за първата година гаранцията е в размер 32 352 лв. и се предоставя на концедента
в 7-дневен срок от датата на подписване на
концесионния договор;
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9.1.2. за всяка следваща година гаранцията
е в размер 100 на сто от стойността на концесионното възнаграждение за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване на цялата или на част
от банковата гаранция по т. 9.1.1 или 9.1.2
концесионерът е длъжен да възстанови нейния
размер в 14-дневен срок от уведомлението на
концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки при неизпълнение и лихви
при забавено изпълнение на договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и
видът и размерът на санкциите се определят в
концесионния договор. Във всички случаи на
неизпълнение може да се търси обезщетение
и по общите правила.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 10.3
не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
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като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не
може да бъде по-нисък от 2358 лв., формиран
на базата на 7860 тона/шестмесечие варовици
и предвидената стойност за единица добито
подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1,
буква „a“ от методиката по т. 10.3.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
10.7. Част от концесионното плащане без
ДДС в размер 50 на сто от сумата, определена по реда на т. 10.3 или 10.5, се внася в
приход на община Монтана по ред, определен
в концесионния договор.
11. Концесионерът се задължава да внесе
концесионни плащания в срок до 30 дни
от датата на подписване на концесионния
договор:
11.1. За периода от влизането в сила на
концесионния договор до влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) – еднократна сума от сбора на
дължимите плащания за всеки месец, за
който концесионерът не докаже плащането
на кариерна такса по Закона за местните
данъци и такси, заедно със законната лихва
върху тях до датата на изплащането є.
11.2. За периода след влизането в сила
на Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70
от 2008 г.) до подписването на концесионния
договор – концесионно плащане, изчислено
по реда на т. 10. Данък върху добавена стойност се дължи за концесионно плащане с
възникнало данъчно събитие след 1 януари
2011 г.
12. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни
богатства.
13. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
13.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Пътстрой 99“ – ООД,
Монтана, в тримесечен срок от влизането в
сила на решението.
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13.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
13.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на концесионната площ
на находище „Долно Белотинци“
Координатна система „1970 г.“
№ по ред

Х (м)

У (м)

1.

4725649,85

8504359,66

2.

4725753,72

8504426,16

3.

4725594,64

8504715,88

4.

4725495,73

8504658,13

5.

4725487,75

8504641,35

6.

4725535,35

8504484,90

4509

РЕШЕНИЕ № 335
ОТ 27 АПРИЛ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от За
кона за подземните богатства – строителни
материали – заглинени пясъци, от находище
„Антимово I“, разположено в землището на
с. Антимово, община Видин, област Видин
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богат с т ва – с т рои т ел н и мат ериа л и – за глинени пясъци, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Антимово I“, разположено в землището на
с. Антимово, община Видин, област Видин,
който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
143,4 дка, която съвпада с площта на запасите в находище „Антимово I“ и е индивиду-
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ализирана с координатите на точки от № 1
до № 12 в координатна система „1970 г.“,
съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 5 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизане в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „ФЦЦ
КОНСТРУКСИОН“ – АД, Барселона – титуляр на Удостоверение за търговско откритие
№ 0448 от 20 декември 2011 г., издадено от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство
по т. 1 се осъществява след съгласуване от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма на проектите и плановете по т. 7.2.3,
изготвени въз основа на мерките и условията на Решение по оценка на въздействието
върху околната среда № МО 63-ПР/2011 г. на
Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Монтана.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.4. да спазва указанията, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
6.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.4.6. да не разкрива и предоставя на трети
лица придобитата геоложка и техническа
док у ментаци я и информаци я, свързана с
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обекта на концесията, без изрично писмено
съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива заглинени пясъци от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – заглинени пясъци;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Антимово I“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
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на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
7.2.1.5. осигури управлението на минните
отпадъци от добива и първичната преработка;
7.2.2. да извършва концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
7.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1;
7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и дейс т ви т ел но п рода ден и т е кол и чес т ва
заглинени пясъци и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период – до 15 дни
след изтичането на отчетния период;
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7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да извърши инвестиции за срока на
концесията в размер 160 000 лв.;
7.2.9. да спазва изискванията на Закона за
културното наследство и да осигури наблюдение на територията на добивните работи
от археолог на Регионалния исторически
музей – Видин;
7.2.10. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.12. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесия по т. 1
при условия и по ред, определени в договора.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6.2;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 8.1;
7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от задълженията
по това решение и по договора и/или при
нарушаване на условие за осъществяване на
концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 57 240 лв. и се предоставя
не по-късно от 7 дни след датата на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС и се предоставя на
концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 8.1 концесионерът е длъжен да
възстанови нейния размер в 10-дневен срок от
уведомлението на концедента за усвояването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Дължат се неустойки и лихви при
цялостно неизпълнение или при забавено
или неточно изпълнение на договорните
задължения или при нарушаване на условие
по концесията. Формите на неизпълнение,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като
срокът на плащане е 30-о число на месеца,
следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
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9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за
единица добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 9.3 не може да бъде по-ниско от 0,40 лв./
тон. Тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от
срока на концесията не може да бъде понисък от 5400 лв., определен на базата на
13 500 тона/шестмесечие добити заглинени
пясъци и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесион
ното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка на
концесионера част от концесионното плащане
в размер 50 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.5, по бюджета на община
Видин по ред, определен в концесионния
договор.
10. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
11. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ФЦЦ КОНСТРУКСИОН“ – АД, Барселона, в тримесечен срок от
влизането в сила на решението.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
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11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Антимово I“
Координатна система „1970 г.“
Точка №

Координати
Y (изток), м

X (север), м

8 475 791,0

4 786 636,0

2.

8 475 855,0

4 786 658,0

3.

8 476 120,0

4 786 754,0

4.

8 476 217,0

4 786 755,0

1.

5.

8 476 258,0

4 786 782,0

6.

8 476 435,0

4 786 519,0

7.

8 476 393,0

4 786 492,0

8.

8 476 111,0

4 786 457,0

9.

8 475 924,0

4 786 440,0

10.

8 475 876,0

4 786 428,0

11.

8 475 843,7

4 786 507,2

12.

8 475 809,2

4 786 591,5

4510

РЕШЕНИЕ № 336
ОТ 2 МАЙ 2012 Г.

за издаване на разрешение за търсене и про
учване на нефт и природен газ – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства, в площ „Блок 1-20
Никопол“, разположена на територията на
областите Враца, Плевен, Ловеч и Велико
Търново
На основание чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства, Решение
№ 890 на Министерския съвет от 2010 г. и
мотивирано предложение на министъра на
икономиката, енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Дава разрешение на „Ню Проджект
Мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление: София, ул. Свети Наум 25,
ЕИК 175134929, да извърши за своя сметка и
на свой риск търсене и проучване на нефт и
природен газ в площ „Блок 1-20 Никопол“,
разположена на територията на областите
Враца, Плевен, Ловеч и Велико Търново,
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с размер 1962 кв. км, индивидуализирана
с координатите на точки от № 1 до № 24,
съгласно приложение № 1.
2. От площта по т. 1 са изключени недвижими имоти с идентификатори по кадастралната карта и номера по плановете на
населени места съгласно приложение № 2.
3. Срокът на разрешението е 5 години от
датата на сключване на договора за търсене
и проучване на нефт и природен газ с право на продължения съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства и при
условия и по ред, определени с договора за
търсене и проучване.
4. Правата и задълженията на титуляря
на разрешението, както и условията и изискванията за осъществяване на търсенето и
проучването по това разрешение се уреж дат
с договора за търсене и проучване на нефт
и природен газ.
5. Търсещите и проучвателните работи,
п ред ложени в кон к у рсно т о п ред ложен ие
на „Ню Проджект Мениджмънт“ – ЕООД,
София, са задължителни за срока на това
разрешение, така както е предвидено в договора за търсене и проучване на нефт и
природен газ.
6. Към реализиране на проучвателните
дейности следва да се пристъпи след приключване на процедурите по чл. 2, ал. 2 или
по глава втора от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и
инвес т иц ионни п ред ложени я с п редмета
и целите на опазване на защитените зони
(ДВ, бр. 73 от 2007 г.) и влизане в сила на
решение по оценка за съвместимост, с което
се съгласуват цялостният работен проект
и годишните работни проекти за търсене
и проучване, или на решението да не се
извършва такава оценка.
7. В случаите, при които дейностите по
сондиране и минни изработки в площ „Блок
1-20 Никопол“ попадат на разстояние, помалко от 300 м от оста на републиканските
пътища и по-малко от 1000 м от мостовете,
за дъл ж ително се изиск ва разрешение от
Агенция „Пътна инфраструктура“.
8. При реализиране на търсещите и проучвателните работи се забранява прилагането
на тех нологи ята х и дравлично разбиване,
хидравличен удар, хидравлично разпукване,
хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго
наименование, което описва вкарването на
смес от вода или други течни или гелообразни
субстанции с химични съединения, елементи
или компоненти, пропанти, флуиди, както
и механични и/или органични пълнители
под налягане, по-голямо от 20 атмосфери
под земята.
9. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да сключи
договор за търсене и проучване на нефт и
природен газ в едномесечен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

10. Договорът за търсене и проучване да се
сключи съобразно условията на това решение,
конкурсните условия и изисквания в конкурсните книжа и офертата на „Ню Проджект
Мениджмънт“ – ЕООД.
11. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор за търсене и
проучване на нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
12. Решението се обнародва в „Държавен
вестник“ и се обявява в общините по местоположение на обекта.
13. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от датата на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки
на площ „Блок 1-20 Никопол“
Координатна система WGS 84
№

Географска
дължина

Географска ширина

1.

24,285895

43,693381

2.

25,132128

43,652422

3.

25,133957

43,367182

4.

24,816083

43,367437

5.

24,815819

43,442488

6.

24,771522

43,442524

7.

24,771511

43,420147

8.

24,679284

43,419554

9.

24,679122

43,362442

10.

24,596459

43,362367

11.

24,595751

43,384165

12.

24,599099

43,384224

13.

24,532835

43,396060

14.

24,642696

43,395864

15.

24,642681

43,514398

16.

24,529347

43,514397

17.

24,529345

43,582535

18.

24,300775

43,582966

19.

24,300804

43,607098

20.

24,231841

43,607119

21.

24,231840

43,645052

22.

24,231840

43,649674

23.

24,285896

43,649645

24.

24,285895

43,693381
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Приложение № 2
към т. 2
Недвижими имоти, изключени от площта на
„Блок 1-20 Никопол“
1. Нед ви ж и м и мо т с и ден т ифи к ат ор
56722.480.100 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Плевен,
община Плевен, област Плевен.
2. Недвижим имот с идентификатор 56722.665.33
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на гр. Плевен, община Плевен,
област Плевен.
3. Недвижим имот с идентификатор 03366.0.480
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на гр. Белене, община Белене,
област Плевен.
4. Поземлен имот № 000468 по плана на гр.
Белене и землището му.
5. Поземлен имот № 000486 по плана на гр.
Белене и землището му.
6. Недвижим имот с идентификатор 03366.0.480
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на гр. Белене, община Белене,
област Плевен.
7. Урегулиран поземлен имот II, кв. 90 по
регулационния план на гр. Пордим.
8. Недвижим имот с идентификатор 51723.96.1
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на гр. Никопол, община Никопол,
област Плевен.
9. Недвижим имот с идентификатор 51723.136.7
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на гр. Никопол, община Никопол,
област Плевен.
10. Урегулиран поземлен имот I, кв. 77А по
плана на с. Петокладенци.
11. Недвижим имот, пл. Възраждане 2, гр.
Белене.
12 . Нед ви ж и м и мо т с и ден т ифи к ат ор
03366.601.1187 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
1 3. Н е д в и ж и м и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
03366.601.1188 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
14 . Н е д в и ж и м и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
03366.601.1190 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
1 5. Н е д в и ж и м и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
03366.601.1211 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
16 . Н е д в и ж и м и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
03366.601.1212 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
17. Н е д в и ж и м и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
03366.601.1221 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
18 . Н е д в и ж и м и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
03366.601.1222 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
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1 9. Н е д в и ж и м и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
03366.601.1226 по кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на гр. Белене,
община Белене, област Плевен.
4581

РЕШЕНИЕ № 337
ОТ 2 МАЙ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Трите чеш
ми“, община Първомай, област Пловдив, на
„Магма 2005“ – ООД, Първомай
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия по право за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни материали – пясък и чакъл, от находище
„Трите чешми“, разположено в землищата
на с. Дълбоки извор и с. Поройна, община
Първомай, област Пловдив.
2. Определя концесионна площ с размер
808 497 кв. м, индивидуализирана с координати на точките от № 1 до № 27 включително по
контура на концесионната площ в координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Трите чешми“
с размер 466 163 кв. м, индивидуализирана
с координати на точките от № 1 до № 24
включително по контура на концесионната
площ съгласно схема и координатен регистър
в координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване
на дейностите по концесията, извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години.
4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на положително решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) и на оценка за съвместимостта
с предмета и целите на опазване в защитените
зони, с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение.
4.2. Представяне на издаденото от Агенция „Пътна инфраструктура“ разрешение за
специално ползване на пътищата.
4.3. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
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на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6 . О п р еде л я з а кон це с ионер „М а г м а
2005“ – ООД, Първомай – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0224 от
26 януари 2006 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии и
земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната
и обществения ред.
7.2. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и от
Агенция „Пътна инфраструктура“ на цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка на подземните богатства – пясък и чакъл, от находище
„Трите чешми“, разработени в съответствие с
мерките и условията от влязло в сила решение
по ОВОС и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитените зони.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изг ра ж да сг ради и т райни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. Добивът се извършва с осигурени от
концесионера средства и на негов риск.
7.7. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
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7.8. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената
концесия, само върху земя от концесионната
площ, върху която е придобил съответни права
при условията и по реда на Закона за подземните богатства и след съответна промяна на
предназначението є при условията и по реда
на Закона за опазване на земеделските земи
и на Закона за горите.
7.9. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен
устройствен план, който включва концесионната площ и пътната връзка между площта
на находището и пътната мрежа на страната.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясък и чакъл от находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясък и чакъл;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка
за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за
допълнително добиваните полезни изкопаеми;
8.1.6. да ползва за срока за концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка, изготвени
въз основа на мерките и условията от влязло
в сила решение по ОВОС и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в
защитените зони;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
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8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извършва концесионното плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
при необходимост и с други компетентни
държавни органи при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка, изготвен въз основа
на мерките и условията от влязло в сила
положително решение по ОВОС и на оценка за съвместимостта с предмета и целите
на опазване в защитените зони, с което се
одобрява осъществяването на инвестиционното предложение; след съгласуването му от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, от Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа на разрешение, издадено
по реда на чл. 26 от Закона за пътищата,
проектът става неразделна част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1, като в проекта е предвидено
и поетапна рекултиваци я; концесионерът
представя на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма на всеки 5 години
от срока на концесията акт уализация на
проекта за ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обек т и за рек ул т иваци я на засег нат и те
земи, представляващи неразделна част от
проекта по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.4.1. шестмесечни отчети за действително добитите и продадените количества
и среднопретеглената им продажна цена по
оперативни данни за отчетния период – до
15 дни след изтичането на отчетния период;
8.2.4.2. отчет за изпълнението на годишния
работен проект за добив и първична преработка, включващ документи и доказателства,
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удостоверяващи верността на посоченото в
отчета, включително информация за изменението на запасите и ресурсите през изтеклата
година, резултатите от марк шайдерск ите
измервания, кантарни разписки, фактури и
др., и отчет за вложените инвестиции;
8.2.4.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.5. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
8.2.6. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури
периодичен мониторинг на територията на
добивните работи от археолог на регионалния исторически музей;
8.2.7. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.8. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка
при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.9. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. кат о изиск ва о т концесионера
представянето на документите и информацията по т. 8.2.4.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и
техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на което и да е от основните
задължения по това решение и по договора
и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след
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като такова бъде поискано, при условия и
по ред, определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
всички задължения по концесионния договор,
в т.ч. концесионно плащане, извършване на
годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 16 582 лв. и се
предоставя в срок до 7 дни от кумулативното
изпълнение на условията по т. 4.1 и 4.2;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане с начислен ДДС
за предходната година и се предоставя на
концедента до 31 януари на текущата година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер
в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
за д ъ л жен и я. Форм и т е на неизп ъ л нен ие,
условията и редът за тяхното установяване,
както и видът и размерът на санкциите се
определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху което се дължи ДДС,
както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като
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7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото
количество подземно богатство за съответния
отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
10.4. Кон цесион но т о п ла ща не за ед иница добито подземно богатство съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „в“ от методиката по
т. 10.3 – пясък и чакъл, не може да бъде пониско от 0,40 лв. на тон, като тези стойности
се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация,
предоставена от Националния статистически
институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от
срока на концесията не може да бъде по-нисък
от 5214 лв. (без ДДС), определена на базата
на 30 на сто от предвидения средногодишен
добив за срока на концесията – 13 035 тона
на шестмесечие и предвидената стойност за
единица добито подземно богатство съгласно
т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера част от концесионното плащане в размер 50 на сто от сумата, определена
по реда на т. 10.3 или 10.5, по бюджета на
община Първомай.
11. При условия и по ред, определени в
концесионни я договор, концесионерът не
дължи концесионно плащане за времето на
реализиране на дейностите, предвидени в
съгласуван проект за техническа ликвидация
на миннодобивния обект и за рекултивация
на засегнатите земи, при условие че не се
извършва добив на подземни богатства.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Магма 2005“ – ООД,
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Първомай, в тримесечен срок от влизането
в сила на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки
на концесионната площ на находище „Трите
чешми“
Координатна система „1970 г.“
Точка
№

Координати
X

Y

1.

4530526,3

8648571,9

2.

4530679,6

8648580,2

3.

4531225,0

8648610,0

4.

4531285,0

8648856,0

5.

4531096,0

8648951,0

6.

4531007,0

8648821,0

7.

4530582,0

8648715,0

8.

4530520,0

8648756,0

9.

4530173,0

8648668,0

10.

4530113,0

8648709,0

11.

4529980,0

8648603,0

12.

4529657,0

8648580,0

13.

4529536,0

8648522,0

14.

4529081,0

8648415,0

15.

4528880,0

8648436,0

16.

4528775,0

8648340,0

17.

4528612,0

8648346,0

18.

4528515,0

8648258,0

19.

4528126,0

8648247,0

20.

4528046,7

8648084,9

21.

4528158,9

8647892,5

22.

4528460,1

8647982,4

23.

4528799,9

8648050,8

24.

4529246,0

8648222,8
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Точка
№

Координати
X

Y

25.

4529596,0

8648267,7

26.

4529994,9

8648402,3

27.

4530390,8

8648531,5

4582

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Министерството на отбраната на
Реп ублика Българи я и Афганистанската
национална полиция за безвъзмездно предос
тавяне на военно имущество на Регионална
дирекция № 18
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 17 март 2011 г. – ДВ,
бр. 27 от 2011 г. В сила от 1 април 2011 г.)
Министерството на отбраната на Република България и Афганистанската национална
полиция, наричани по-долу „страни“,
убедени в необходимостта от укрепване
на сигурността и мира, сътрудничеството и
доверието в света,
като спазват стриктно задълженията, произтичащи от международните договорености,
решения и резолюции на международните
организации за укрепване на сигурността и
стабилността в Афганистан,
от чи тайк и резолюц ии те на Съвета за
сигурност на ООН, касаещи Афганистан, и
по-специално потвърдената необходимост
от подкрепа на международната общност на
усилията на афганистанското правителство за
изграждане на Сили за сигурност, способни
да гарантират суверенитета на страната,
се споразумяха за следното:
Член 1
(1) Българската страна предоставя безвъзмездно на афганистанската страна военно
имущество по спецификация съгласно приложение № 1.
(2) Афганистанската страна приема безвъзмездно предоставеното имущество в състоянието, в което е по време на предаването
му, съгласно чл. 2, пар. 2.
(3) Афганистанската страна се задължава
да не прехвърля предоставеното имущество по
приложение № 1 на трети лица или държава
без предварително съгласие на Министерството на отбраната на Република България.
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Член 2
(1) Предаването на имуществото по приложение № 1 се извършва с констативен
протокол, подписан от упълномощени представители на всяка страна.
(2) Констативният протокол обвързва страните относно факта на предаване и приемане на
количеството и състоянието на имуществото,
както и относно преминаването на риска от
погиване на вещта.
(3) Българската страна не носи отговорност
за скрити или явни дефекти на предаденото
имущество, както и за причинени в резултат
на тях щети, след предаването му.
Член 3
Безвъзмездното предоставяне на военното
имущество по приложение № 1 се освобождава от всякакви държавни налози, които биха
били дължими съгласно законодателствата
на двете държави.
Член 4
Всички спорове, свързани с тълкуването
и изпълнението на това споразумение, се
разрешават чрез двустранни преговори между
страните без ангажиране на трета страна или
международна юрисдикция.
Член 5
Това споразумение влиза в сила от датата на влизане в сила на закона за неговата
ратификация от Народното събрание на Република България. До влизането му в сила
споразумението се прилага временно съгласно
чл. 25 от Виенската конвенция за правото на
договорите от 1969 г.
Подписано в Кабул на 9 ноември 2010 г.
в два еднообразни екземпляра на английски
език, като и двата имат еднаква сила.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Аню Ангелов,
министър

За Афганистанската
национална полиция:
генерал-майор
Гулам Али Уахдат,
заместник-министър
по въпросите
на поддръжката
и администрацията,
Министерство на
вътрешните работи на
Ислямска република
Афганистан

Приложение № 1
Спецификация на военното имущество
1. Товарен автомобил
ЗИЛ-131
1 бр.
с повишена проходимост
2. Специален автомобил ЗИЛ-131 МРС-АВ 1 бр.
с повишена проходимост
3. Специален автомобил ЗИЛ-131 МРС-ВВ 1 бр.
с повишена проходимост
4477
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 3 май 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.1. „Производствени инвестиции в аква
културата“ по Приоритетна ос № 2 „Аква
култура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на проду кти от
риболов и аквакултура“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Ев
ропейския фонд за рибарство за програмен
период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени
инвестиции в аквакултурата“ на Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
2007 – 2013 г. (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство (ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени
към изграждане, разширяване, оборудване
и модернизация на производствени мощности. Инвестициите трябва да допринасят за
постигане на една или повече от целите на
мярката, както следва:
1. разнообразяване на производството, насочено към нови видове, и производство на
видове с добри пазарни перспективи;
2. прилагане на методи за производства,
чувствително намаляващи отрицателното
въздействие или повишаващи положителните
ефекти върху околната среда, в сравнение с
обичайните практики в сектор „Аквакултура“;
3. подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развитието едновременно както на
икономическите и социалните аспекти, така
и на околната среда;
4. подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви
хищници;
5. подобряване на условията на труд и безопасност на заетите в сектор „Аквакултура“.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ по тази наредба се предоставя при
спазване изискванията на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 година
за Европейския фонд за рибарство (OB L 223,
15.8.2006 г.) и на Регламент (ЕО) № 498/2007
на Комисията от 26 март 2007 година за опре-
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деляне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета
относно Европейск и я фонд за рибарство
(OB L 120, 10.5.2007 г.), изменен с Регламент
(ЕС) № 1249/2010 на Комисията от 22 декември 2010 година за изменение на Регламент
(ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство (OB L 341, 23.12.2010 г.).
(2) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), провеждат
съответните процедури за избор на изпълнител
на дейности по проекта при спазване условията и реда на приложимото законодателство.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) Кандидатите могат да кандидатстват с
повече от един проект по реда и при условията
на тази наредба.
(3) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват по повече от една
мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответните
наредби за прилагане на ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите и допустими сектори
Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя за проекти за инвестиции в
аквакултура по следните сектори, посочени
в заявлението за кандидатстване съгласно
приложение № 1:
1. сектор 01 – Изграждане на нови стопанства за аквакултури;
2. сектор 02 – Разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства;
3. сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на стопанства
за производство на зарибителен материал.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по
един или повече сектори.
Раздел II
Финансови условия
Чл. 6. (1) Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение,
посочено в глава 7 на ОПРСР.
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(2) Най-малко 50 на сто от бюджета по
тази мярка се предоставя на микро- и малки
предприятия.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 60 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи,
но не повече от левовата равностойност на
3 500 000 евро, от които 75 на сто се осигуряват
от ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на
Република България. Кандидатът има право
да кандидатства за по-малко от 60 на сто от
размера на безвъзмездната финансова помощ.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 1 се допуска
при процедура на ограничен бюджет по чл. 26.
(3) За предприятия, които не попадат в
дефиницията на чл. 10, ал. 3, т. 3, със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под
200 млн. евро, безвъзмездната финансова
помощ е в размер 30 на сто от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата
равностойност на 1 050 000 евро, от които 75
на сто се осигуряват от ЕФР и 25 на сто от
държавния бюджет на Република България.
(4) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да бъде по-малък от левовата равностойност
на 1000 евро.
(5) Разходите по чл. 19, ал. 2, т. 4, 6 и 15 са
в размер до 5 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи,
но не повече от левовата равностойност на
50 000 евро.
(6) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен
период за един кандидат по дадената мярка
е левовата равностойност на 7 000 000 евро.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да
бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 29 и 30.
(3) Междинни плащания се допускат при
условията и по реда на чл. 31.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или
услуги в процеса на изпълнение на одобрения
проект се извършват по банков път.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по
реда на тази наредба, в случай че за същия
проект е одобрен за подпомагане и/или е
получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми
на Общността.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова
помощ могат да кандидатстват юридически
лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона
за кооперациите.
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(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са регистрирани като производители
на риба и други водни организми по реда
на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на
подпомагане са съществуващи действащи
стопанства;
2. да са регистрирани по реда на чл. 137
о т За кон а з а в е т ери н арномед и ц и нс к ат а
дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на
подпомагане са съществуващи действащи
стопанства;
3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. да не са вписани в централната база
данни за отстраняванията съгласно Регламент
(ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от
17 декември 2008 година относно централната
база данни за отстраняванията (OB L 344,
20.12.2008 г.);
5. членовете на управителните органи на
ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността,
стопанството, освен ако не са реабилитирани
и не са лишавани от правото да упражняват
търговска дейност или да заемат ръководна,
отчетна или материалноотговорна дейност.
(3) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят и на следните изисквания:
1. да са вписани в търговския регистър
към Агенцията по вписванията;
2. да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП) и представят декларация на основание чл. 4а ЗМСП;
3. предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 2, да са със състав, по-малък
от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро;
4. да не са обявени в несъстоятелност
или да са в открито производство по несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация
(с изключение на ЕТ);
6. заедно или поотделно един или повече
държавни органи не трябва да притежават
повече от 25 на сто от капитала или да
контролират пряко или непряко повече от
25 на сто от броя на гласовете в общото
събрание на юридическото лице – кандидат
за финансово подпомагане, с изключение
на случаите, посочени в чл. 4, ал. 4 ЗМСП.
Чл. 11. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ в случай, че кандидатът
или негов законен представител са нарушили
изискванията на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно финансовия регламент, приложим
към общия бюджет на Европейските общнос
ти (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21
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или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по aл. 2
се доказва от кандидата:
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, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок 15 работни дни от датата
на получаване на уведомително писмо от
ИАРА за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова
помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистинск и или подправени
документи при осигуряване на информация,
поискана от ИАРА и/или ДФЗ, или не предоставят тази информация.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 12. (1) Инвестициите по реда на тази
наредба трябва да се реализират на територията на Република България.
(2) Проектите трябва да са насочени към
реализиране на производствени инвестиции в
аквакултурата, които съответстват на целите
на Общата политика по рибарство на ЕС.
Чл. 13. (1) Подпомагат се проекти, които:
1. не оказват значи телно от рицателно
въздействие върху околната среда;
2. не водят до свръхпроизводство на даден
вид аквакултура на пазара.
(2) Наличието на свръхпроизводство от
даден вид аквакултура се обявява със заповед
на изпълнителния директор на ИАРА след
извършване на съответните проучвания и
анализи.
(3) Безвъзмездна финансова помощ за
проекти за производство на нови видове се
отпуска само при условие, че:
1. технологиите за отглеждането им са
изпитани и технически утвърдени от специалист със съответното образование, и
2. е получено разрешение за отглеждането
им от Министерството на околната среда
и водите съгласно процедурата в Закона за
биологичното разнообразие.
Чл. 14. (1) Кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец с приложено инвестиционно намерение части А
и Б (по образец) съгласно приложение № 1.
(2) Инвестиционното намерение по ал. 1
обхваща период не по-малък от 5 години, а
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в случаите на подпомагане за строителномонтажни работи (СМР) периодът е 10 години.
Чл. 15. (1) За проекти, изпълнявани върху
имот, който не е собственост на кандидата,
кандидатът за финансово подпомагане трябва
да представи:
1. документ за учредено право на строеж
върху имота за срок не по-малък от десет
години към датата на кандидатстване за
разходи, предвиждащи СМР, или
2. представи документ за ползване върху
имота за срок не по-малък от шест години
към датата на кандидатстване.
(2) Ког ат о в п р о ек т а с е п р ед ви ж д ат
строително-монтажни работи, кандидатът
представя одобрен инвестиционен/работен
проект с количествени сметки, заверени от
проектанта, който ги е изготвил, както и
разрешение за строеж в съответствие със
Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(3) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, за които съгласно
ЗУТ не се изискват документите по ал. 2, кандидатът представя архитектурно заснемане.
(4) Когато в проекта се предвиждат разходи за изграждане на нови специализирани
плавателни съдове, които са уникални (изготвени по индивидуален технически проект),
кандидатът представя проект, изготвен от
специализирано за тази дейност конструкторско бюро или квалифициран специалист
с морско-инженерно образование.
(5) Когато в проекта се предвижда инвестиция във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), кандидатът представя проект,
изготвен от лице, притежаващо проектантска
правоспособност.
Чл. 16. Кандидатите предоставят оферти
към заявлението за кандидатстване, които
съдържат следните реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК)
на оферента;
2. описаниe на предлагания продукт и/
или услуга, съдържащо модел, технически
и/или технологически характеристики и параметри на продукта (където е приложимо),
количество, единични цени;
3. цената на офертата, определена в левове
или евро, с описан ДДС;
4. срок на валидност на офертата, който
не може да бъде по-кратък от 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението
за кандидатстване;
5. дата на офертата и подпис на оферента;
оферентите – ч у ж дест ранни лица, т рябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
оферентите – ст роители, т рябва да бъдат
вписани в регистъра на Камарата на строителите;
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6. офертите се предоставят в оригинал,
приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана
до кандидата;
8. предоставените оферти трябва да са
независими и съпоставими.
Чл. 17. За проектите, реализирани с цел
гарантиране на съответствие със стандартите
на Европейския съюз, касаещи околна среда,
човешко здраве и здраве на животните, хигиена и хуманно отношение към животните,
безвъзмездната финансова помощ може да се
одобрява до датата, на която тези стандарти
стават задължителни за стопанството.
Чл. 18. Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за проекти, включващи
и н вес т и ц и и в мес тата по на ц иона л ната
екологична мрежа Натура 2000, когато тези
инвестиции не отговарят на изискванията
по Закона за биологичното разнообразие,
Закона за опазване на околната среда и съответните подзаконови нормативни актове
за неговото прилагане, както и предвидените
ограничения в заповедите за определянето на
тези места и плановете за управлението им.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Ч л. 19. (1) Доп ус т и м и за фи на нси ране са дейностите по сектори, посочени в
за явлениет о за кан ди датст ване съгласно
приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните
разходи, предназначени за осъществяване на
дейностите по ал. 1 и постигане на целите
по чл. 2:
1. разходи за строително-монтажни работи;
2. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения
и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване
и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително
придобити чрез финансов лизинг;
3. специализирана ск ладова техника и
складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни
контейнери), включително придобити чрез
финансов лизинг;
4. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
5. закупуване на софтуер, включително
разходите за доставка, инсталация, тестване
и въвеждане в експлоатация (включително
придобити чрез финансов лизинг);
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6. разход и за под г о т овк а на п роек та,
инженерни проучвания, оценки, анализи и
изготвяне на технически и/или технологичен
проект; технологичният проект следва да е
изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;
7. закупуване на земя, която има пряка
връзка с изпълнението на проекта и е в
размер до 10 на сто от общите допустими
разходи по проекта;
8. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) за получаване на топлинна
и/или електроенергия, необходими и пряко
свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
9. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението
на проекта, включително придобити чрез
финансов лизинг;
10. въвеж дане на системи за кон т рол
на качеството, безопасни условия на труд
и опазване на околната среда и водите и
достигане на съответствие с международно
признати стандарти;
11. пунктове за продажба на собствена
продукция в стопанства за аквакултури;
12. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с
предвидената инвестиция;
13. съоръжения и/или оборудване за подоб
ряване безопасността и условията на труд;
14. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано
с опазването на околната среда, включително
придобити чрез финансов лизинг;
15. разходи за независим строителен и
авторски надзор и инвеститорски контрол;
16. т ранспортни средства, отговарящи
на капацитета и нуждите на стопанството,
свързани с подобряване на производството,
включително придобити чрез финансов лизинг; с цел преценка на това съответствие
изпълнителният директор на ИАРА определя
оценяваща комисия, която да се произнесе
относно тяхната необходимост, съобразно
капацитета и нуждите на производствената
дейност на кандидата във връзка с количеството продукция, за която е разработена
п р оизводс т вената п р ог ра ма , за ложена в
инвестиционното намерение, част Б.
(3) Допустими са разходите, за които са
спазени следните изисквания за предоставяне на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, или са част от разходите
на обща стойност, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, кандидатът предоставя
най-малко две независими и съпоставими
оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
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2. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност на
15 000 евро, предложени от един доставчик,
които са за специализирано производствено
оборудване и са изготвени по индивидуално
техническо задание или за патентовани активи, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал с цел определяне на
основателността на предложените разходи;
3. за разходи, чиято стойност възлиза
на сума, равна или по-малка от левовата
равностойност на 15 000 евро, се изисква
предоставяне на една независима оферта в
оригинал с цел определяне основателността
на предложените разходи;
4. в случаите по т. 1, 2 и 3 с цел определяне на основателността на предложените
разходи изпълнителният директор на ИАРА
може със заповед да определи оценяваща
комиси я, която да се произнесе относно
обосноваността на разходите; при кандидатст ване за разходи за спец иа лизи рано
производствено оборудване, изготвено по
индивид уа лно тех нологично задание или
за патентовани активи, основателността на
предложените разходи се определя от оценяваща комисия; в състава на комисията се
включват лица, притежаващи квалификация
и опит в съответната област;
5. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 4 възниква при наличие
на заявления за кандидатстване, за които
е необходима оценка на активи/дейности,
свързани със строително-монтажни работи
(СМР), за които не е налице основание за
провеждане на процедура по ЗОП, както и
за разходи, свързани със специфични активи/
дейности в сектор „Рибарство“;
6. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите,
когато са местни лица, трябва да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуж дестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство; оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/
или отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно
изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС;
7. в случай че кандидатът за финансово
подпомагане по ОПРСР предоставя оферта,
чиито оференти са чуждестранни лица, следва
да прилага към заявлението за кандидатстване декларации по образец от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се
намират в свързаност помежду си, както и
че не се намират в свързаност с кандидата
по оценяваното проектно предложение;
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8. оферти не се изискват за разходи по
ал. 2, т. 4 и 7; в случай че са предварително
извършени, за тях е необходимо да бъдат
представени следните документи – заверени от кандидата копия на нотариален акт
или друг документ, удостоверяващ право
на собственост върху недвижимия имот, и
разходооправдателен документ за извършения разход по т. 7 и/или подписан договор
с избрани я доставчик или изпълнител с
разбивка на разходите по дейности по т. 4;
9. за разходите по ал. 2, т. 4 и 6, в случай
че са извършени преди подаване на заявление
за кандидатстване, кандидатът предоставя
и подписан договор с избрания доставчик
или изпълнител с разбивка на разходите по
дейности;
10. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е избрал офертата с най-ниска цена,
направеният избор се обосновава писмено;
11. придобиването чрез финансов лизинг
на активите по чл. 19, ал. 2, т. 2, 3, 5, 8, 9
и 14 е допустимо при условие, че бенефициент ът стане собственик на съответни я
актив не по-късно от датата на подаване на
заявката за междинно/окончателно плащане
за същия актив;
12. кандидатът предоставя една оферта,
когато възлагането на договора за доставка
или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на
интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон
или на административен акт; към офертата
кандидатът предоставя документи, доказващи
съществуването на тези права.
(4) Допустими са разходите по ал. 2, т. 4,
6 и 7, извършени в периода 1.01.2007 г. –
31.12.2015 г.
(5) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след
подаване на заявление за кандидатстване и
извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на разходите по
чл. 19, ал. 2, т. 4, 6 и 7, които могат да бъдат
предварително извършени. При получаване
на отказ от страна на ИАРА на заявлението за кандидатстване или на даден актив
извършените разходи остават за сметка на
кандидата с изключение на разходите, за
които следва да се проведе процедура по
реда на ЗОП.
Чл. 20. Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
1. закупуване на земя, която няма пряка
връзка с изпълнението на проекта;
2. закупуване на земя и/или изграждане
на инфраструктура за обучение – над 10 на
сто от общите допустими разходи по проекта;
3. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55,
т. 5, буква „а“ от Регламент 1198/2006 на
Съвета за Европейски фонд за рибарство;
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4. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
5. разходи за изграж дане на жилищни
помещения, както и на сгради, които не
са свързани с производствената дейност и
изпълнението на проекта;
6. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
7. зарибителен материал и дейности по
зарибяване;
8. закупуване на транспортни средства,
които не отговарят на капацитета и нуждите
на производствената дейност на кандидата във връзка с количеството продукция,
за която е разработена производствената
п р ог ра ма , за ложена в и н ве с т и ц ион но т о
намерение, част Б, както и не се допуска
са мос т оя т елен п роек т за за к у п у ва не на
транспортни средства;
9. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции;
10. частта от разходите за подготовка на
проекта, инженерни проу чвания, оценки,
анализи, включително финансови, изготвяне
на технически и/или технологичен проект,
строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са над 5 на сто от
общата стойност на допустимите разходи
по проекта или надвишават левовата равно
стойност на 50 000 евро;
11. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
12. плащане в натура;
13. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5;
14. лизинг извън рамките на срока на
изпълнение на инвестицията и остатъчна
стойност, която не става притежание на
бенефициента;
15. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), които не са пряко
свързани с изпълнението на проекта;
16. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
17. инвестиции, свързани с търговия на
дребно, с изключение на пунктове за продажба към стопанства за аквакултури;
18. закупуване на съществуващи сгради
и прилежаща инфраструктура;
19. инвестиции, които не са пряко свързани с финансирания проект;
20. плавателни съдове, които не отговарят
на изискванията на чл. 19, ал. 2, т. 9;
21. разходи за строителство или за услуги, свързани със строителство, за които
кандидатът не е спазил реда и условията
на ЗОП (където е приложим), подлежат на
финансова корекция;
22. прехвърляне на собствеността върху
предприятие.
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РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за
одобряване на проектите
Чл. 21. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15
работни дни преди датата на започване и 20
работни дни преди датата на приключване
приема на заявления за кандидатстване на
електронната страница на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните
звена (ТЗ) на ИАРА.
Чл. 22. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно
приложение № 1 в най-близкото до мястото
на извършване на проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се
подава лично от кандидата, законния му
представител или от упълномощено от него
лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване
пред ИАРА за безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите за кандидатстване трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено
от кандидата, подредени по реда, описан в
приложение № 1; в случай на представяне на
копия на документи, заверени от кандидата,
техните оригинали се представят за преглед
от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
п ри д ру жен с п ревод на бъ л гарск и ези к ,
извършен в съответствие с Правилника за
легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73
от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от
1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и
бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове (обн., ДВ,
бр. 45 от 2001 г.; Ратифицирана със закон,
приет от XXXVIII Народно събрание на 25
май 2000 г. – ДВ, бр. 47 от 2000 г. В сила от
30 април 2001 г.).
(4) При подаване на документите в ТЗ
на ИАРА в присъствието на кандидата се
извършва опис на приложените към заявлението за кандидатстване документи.
(5) В случай на липса или нередовност на
документите съгласно приложение № 1 от
заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА
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връща на кандидата документите за отстраняване на липсите и нередовностите заедно
с копие от контролен лист с отбелязаните
липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА 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/
и ли общинск и орган и ли инст и т у ци я за
издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация,
че е запознат с липсите и нередовностите и
задължението си да представи документите
най-късно в срока по чл. 23, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА
издава входящ номер и комплектът от документи се изпраща в ИАРА – София.
(8) За явлението за кан ди датст ване се
представя на хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в него, са
във формат „xls“. В случай че в проекта са
вк л ючен и с т рои т ел но -мон та ж н и рабо т и,
кандидатът представя на електронен носител
във формат „xls“ количествено-стойностните
сметки на избрания изпълнител, както и на
останалите оферти.
Чл. 23. (1) В срок до три месеца от подаването на заявлението за кандидатстване
ИАРА:
1. извършва административни проверки
на п р едс т а вен и т е док у мен т и, за я вен и т е
данни и други обстоятелства, свързани със
заявлението за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на
заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6,
ал. 2;
в) критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет
(приложение № 2), приети от Комитета за
наблюдение на ОПРСР.
(2) В случаи на нередовност на документите, непълнота и/или неяснота на заявените
данни и посочените факти ИАРА писмено
уведомява кандидата, който в срок до 10
работни дни може да отстрани посочените
нередовности и/или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/
или нови документи, включително документи,
извън посочените съгласно приложение № 1,
свързани с одобрението на заявлението за
кандидатстване.
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(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо от ИАРА за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно становище на друг орган или институция или е назначена оценяваща комисия
по чл. 19, ал. 3, т. 4, като срокът по чл. 23,
ал. 1 се удължава със срока на работа на
тази комисия, който се удостоверява с акта
за нейното създаване и до датата на вземане
на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са
събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама,
до изясняване на случая от компетентните
органи.
(4) При установяване на недопустимост
на кандидата или проекта изпълнителният
директор на ИАРА изпраща на кандидата
мотивирана писмена заповед за отказ на
проекта.
(5) Проектите, по които в резултат на
извършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат
от Експертна комисия за осигуряване на
прозрачност (ЕКОП), която се назначава от
изпълнителния директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни за ИАРА
експерти, специалисти в съответната област.
Външните експерти имат право на глас в
заседанията на ЕКОП и се назначават от
изпълнителния директор на ИАРА, който
отправя писмени покани към специализираните научни институти или организации,
юридически лица, неправителствени организации и др., които да определят експертни
лица за участие в ЕКОП.
(7) В сл у чаите, когато са привлечени
външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП,
избраните лица се проверяват за свързаност
със съответния бенефициент и оферентите
по проектите.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление
за кандидатстване в случай че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмез
дна финансова помощ на кандидата, който
е подал заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване
или е консултирал кандидата;
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4. е в йерархическа зависимост от кандидат, който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 8.
(10) Експертната комисия за осигуряване
на прозрачност изразява писмено решение
пред изпълнителния директор на ИАРА за
одобрение или отхвърляне на проектите.
Чл. 24. (1) Заявлението за кандидатстване може да получи отказ за финансиране в
случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на
проверките по чл. 23, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 23, ал. 2;
4. ограничен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер съгласно чл. 7, ал. 4 или надвишават
максималния размер съгласно чл. 7, ал. 6;
6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 1 и 2;
7. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1 кандидатът
има право да кандидатства отново за същата
инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението
за кандидатстване с мотивирана писмена
заповед, подлежаща на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс
(АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се съобщава на кандидата по
реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния
си представител или упълномощено от кандидата лице с изрично нотариално заверено
п ъ л номощ но се я вя ва за под п исва не на
договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. При подписването на
дог овора к а н д и дат ът и л и за кон н и я т м у
представител или упълномощено от него
лице предоставя актуално удостоверение за
наличие или липса на задължения, издадено
от съответната териториална дирекция на
Националната агенци я за приходите (ТД
на НАП), и свидетелство за съдимост на
кандидата или законния му представител,
както и на член/ове на управителния му
орган, както и на временно изпълн яващ
такава длъжност, включително прокурист
или търговски пълномощник, от което да
става видно, че не са осъждани с влязла в
сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са
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реабилитирани и не са лишавани от правото
да упражняват търговска дейност или да
заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано от
1 месец преди предоставянето им, и документ,
удостоверяващ актуална банкова сметка на
името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При нея вя ва не, неп р едс т а вя не на
документите по ал. 2 или неподписване на
договора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безмъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 26. (1) Когато сумата на безвъзмездна
финансова помощ за допустимите разходи,
одобрени по проекти, надхвърли определения
бюджет по мярката, проектите се класират
съгласно критериите за приоритизация и
оценка на проектите в условия на ограничен
бюджет (приложение № 2), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват
в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен
недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на
заявленията за кандидатстване.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 27. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП,
провеждат съответните процедури за избор
на изпълнител/и на дейностите по проекта
след сключване на договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП
и приложимото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за
подготовката, провеждането и изпълнението
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средсва от европейските фондове, се осъществява съгласно
разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а
ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
(4) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури в качеството си на управляващ
орган осъществява контрол за спазването на
процедурите по ал. 1.
(5) Бенефициентите в срок до 10 работни
дни от сключване на договора с избрания/
ите изпълнител/и по съответната процедура
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предоставят в ИАРА заверени копия от всеки
договор, решението, обявлението, документацията за обществената поръчка, протоколите за работа на комисията и решението
за класирането на участниците.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи
по ал. 5. При открито нарушение, съставляващо нарушение на разпоредбите на националното и европейското законодателство в
областта на обществените поръчки, ИАРА
има право да наложи финансови корекции
на бенефициента съгласно ПМС № 134 от
2010 г., изм. с ПМС № 339 от 2010 г. на Министерския съвет, и Вътрешни правила на
Дирекция „Европейски фонд за рибарство“
за налагане на финансови корекции, които
се прилагат спрямо разходите, свързани с
изпълнението на договорите/заповедите за
отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ (ОПРСР) за периода
2007 г. – 2013 г.
(7) След приключване на проверките по
ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента
за резултата и отправя покана за подписване
на анекс към договора по чл. 26, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по ал. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител
или упълномощено от бенефициента лице с
изрично нотариално заверено пълномощно
се явява в ИАРА за подписване на анекс.
В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ
в зависимост от стойността на договора за
изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 19, ал. 2, т. 6 и
15, извършени преди датата на подаване на
заявлението за кандидатстване, кандидатите,
които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП,
представят всички документи от проведената обществена поръчка при подаване на
заявлението за кандидатстване.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят
количествено-стойностната си сметка на
хартиен и електронен носител, като таблиците, включени в тях, са във формат „.xls“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 28. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата
инвестиция по проекта.
(2) Плащане преди завършване на цялата инвестиция по проект е допустимо при
спазване на изискванията по чл. 29, 30 и 31.
Чл. 29. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 25, ал. 2. В случаите на одобрено аван-
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сово плащане на проект, който предвижда
възлагане на процедура по ЗОП, авансовото
плащане се извършва след подписване на
анекса по чл. 27, ал. 8.
(2) А вансовото плащане е в размер до
50 на сто от стойност та на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта.
(3) Авансово плащане се допуска, при
условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата
на подписване на договора по чл. 25, ал. 2
или на анекса по чл. 27, ал. 8.
(5) В с л у ча и т е на а ва нс ово п ла ща не
се изиск ва банкова гаранци я в полза на
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА), или договор за поръчителство с
най-малко двама поръчители, всеки от които
се задължава пред кредитора ДФЗ – РА да
отговаря за изпълнението на задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициент, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица – търговци по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон
и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват
търговска дейност най-малко 3 години преди
датата на подаване на заявката за авансово
плащане;
3. да нямат изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
5. да не са в открито производство по
несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
6. да не са в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година
и/или последното приключило тримесечие
преди подаване на за явката за авансово
плащане, да е равен или по-голям от 110 %
от стойността на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите им от
продажби за последната финансова година
да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.
(7) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 6, т. 7 ДФЗ – РА
изключва поетите задбалансови и условни
задължения на поръчителя, като в тях не се
включват обезпечения по кредити и по други
задължения, които са отразени в баланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по
ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на
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условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за
поръчителство.
(9) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициент, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(10) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 5 или срокът на задължението
по договора за поръчителство по ал. 5 трябва
да покрива срока на договора за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ, удължен
с 6 месеца.
(11) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава или договорът за поръчителство
по ал. 5 се прекратява, когато ДФЗ – РА
установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата
помощ, свързана с инвестицията, надхвърля
сумата на аванса.
Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка
за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място
на извършване на инвестицията съгласно
приложение № 3.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от сключване
на договора по чл. 25, ал. 2 или на анекса
по чл. 27, ал. 8.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща документите на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по чл. 29, ал. 4 отново
да подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на док у ментите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране на заявката за авансово плащане РА
изплаща одобрената сума или мотивирано
отказва авансовото плащане със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
която се съобщава на бенефициента по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
Чл. 31. (1) Междинно плащане е допустимо не повече от два пъти за периода на
изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде
отпускано само след завършване на обособена
част от инвестицията по проект, заложена
като такава в договора по чл. 25, ал. 2.
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(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията
по проекта, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на
3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може
да бъде заявено не по-късно от шест месеца
преди изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по проект в договора
по чл. 25, ал. 2.
Чл. 32. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът
подава заявка за плащане в РРА – РА по място
на извършване на инвестицията и прилага
съответните документи (приложение № 4).
(2) Заявка за окончателно плащане се
подава след извършване на инвестицията по
проекта, но не по-късно от 15 работни дни
от изтичане на срока, посочен в договора
по чл. 25, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да
бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от
бенефициента. В случай на представяне на
заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали се осигуряват за
преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите по
ал. 1 в присъствието на бенефициента или
упълномощено от него лице.
(5) Документите по ал. 1 и 2 се представят на български език. В случаите, когато
оригиналният документ е изготвен на чужд
език, той трябва да бъде придружен с превод
на български език, извършен в съответствие
с Правилника за легализациите, заверките
и преводите на документи и други книжа и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща документите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от
който са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездна финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката
за окончателно плащане.
Чл. 33. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с
всички необходими документи, доказващи
извършената инвестиция по проекта, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
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2. назначава извършването на проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи;
3. одо бря ва и л и мо т и ви ра но о т к а зва
със заповед на изпълнителния директор на
ДФЗ – РА изплащането на безвъзмездната
финансова помощ след извършен анализ за
установяване на фактическо съответствие и
съответствие по документи между одобрените и реално извършени разходи по проекта;
заповедта се съобщава на бенефициента по
реда на АПК;
4. изп лаща безвъзмездната финансова
помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ – РА
писмено уведомява бенефицииента, който в
срок до 10 работни дни от деня на получаване
на уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или
неясноти чрез представяне на допълнителни
и/или нови документи, извън посочените,
съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава
със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или
институции, както и в случаите, когато в
резултат от дейностите по ал. 1 са събрани
документи и/или информация, които създават
съмнение за нередност.
Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА може да откаже изплащането на
част или на цялата безвъзмездна финансова
помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 33,
ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и реално извършени разходи по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока
по чл. 33, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието
и храните.
Чл. 35. В слу чаите, когато е отказано
изплащане на безвъзмездната финансова
помощ, бенефициентът не може да подаде
друга заявка за плащане по същия проект.
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Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 36. (1) Одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца.
(2) Срок ът за изп ъ лнение на п роек та
започва да тече от датата на сключване на
договора по чл. 25, ал. 2 или от датата на
сключване на анекс в случаите по чл. 27,
ал. 8, когато е приложимо.
Чл. 37. Бенефициент ът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, заявлението за кандидатстване и приложенията към тях, условията на тази наредба, както и приложимото
национално и европейско законодателство.
Чл. 38. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и/или допълнение на
договора по чл. 25, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при
необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение
и допълнение на договора по чл. 25, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или
до увеличаване на срока за изпълнение на
проекта, надхвърл ящ максима лни я срок,
определен в чл. 36, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на
искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на
договора по чл. 25, ал. 2, за което писмено
уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 дни от получаване на
писменото уведомление за одобрение бенефициентът се явява в ИАРА – София, за
подписване на анекс към договора по чл. 25,
ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 25.
Чл. 39. (1) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентите трябва да
отговарят на всички нормативно установени
изисквания, отнасящи се до извършваните
от тях дейности по проекта.
(2) Най-късно до края на изпълнението
на проекта новоизградените обекти трябва
да бъдат регистрирани по реда на чл. 25 ЗРА
и чл. 137 ЗВД.
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(3) Когато по проект е изграден пункт за
продажба на риба на територията на аквакултурната ферма, обектът трябва да бъде
регистриран по чл. 12 от Закона за храните.
Чл. 40. (1) За период 5 години от датата
на сключване на договора по чл. 25, ал. 2
бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, да не прехвърля
правото на собственост и/или преотстъпва
правото на ползване върху активите, предмет
на подпомагане, под каквато и да е форма
с изключение на случаите, когато това се
изисква по закон;
3. да не променя местоположението на
подпомогнатата дейност;
4. за п роек т и, на двишаващи левовата
равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок след окончателното изплащане на
безвъзмездната финансова помощ да постави
на видно място табела, указваща, че инвестици ята е реа лизирана с безвъзмездната
финансова помощ от ОПРСР и ЕФР;
5. за проекти под 50 000 евро да прилага
една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за
изпълнение на дейности за информираност
и публичност по ОПРСР (публикувани на
интернет страницата на ОПРСР);
6. за проекти, които надвишават левовата
равностойност на 500 000 евро и включват
дейности, свързани с инфраструктура и дейности за СМР, да постави на видно място
на обекта на извършване на инвестицията
временна табела за периода на изпълнение
на проекта, указваща, че проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ
по ОПРСР и ЕФР; в шестмесечен срок след
окончателното изплащане на безвъзмездната
финансова помощ бенефициентът е длъжен
да замени временната табела с постоянна
съгласно т. 4.
(2) В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
Чл. 41. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
за срока по чл. 40, ал. 1.
Чл. 42. (1) Бенефициентът е длъжен да
п редоставя всяка поискана информаци я,
свързана с предмета на проекта (инвестицията) по тази наредба, на упълномощени
представители на ИАРА, Министерството
на земеделието и храните, ДФЗ, Министерството на финансите, Изпълнителна агенция
„Одит на средставата от Европейския съюз“,
Сметната палата на Република България,
Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с
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измамите, както и на всеки упълномощен
външен одитор, на когото е разрешено да
упражнява своето право на контрол върху
документите и договорните условия на всички
бенефициенти и техните подизпълнители и
доставчици, свързани с инвестицията.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в
срока по чл. 40, ал. 1.
(3) В слу чаите, когато И А РА или Европейската комисия извършва оценка или
наблюдение на ОПРСР, бенефициент ът е
длъжен да осигури както преди започване,
така и в хода на изпълнение на проверката
на място целия набор от изискана документация и информация, свързани с проекта,
изискана преди започването или в процеса
на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп
до местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 43. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проекта, за който е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 25, ал. 2.
Чл. 44. (1) Бенефициентът е длъжен да
сключи и поддържа валидна застраховка на
имуществото – предмет на подпомагане, в
полза на ДФЗ – РА срещу рисковете съгласно приложение № 5 за срока от подаване
на за явката за окон чат елно п лащане до
изтичането на срока по чл. 40, ал. 1, като е
длъжен всяка година да подновява застрахователната полица.
(2) Застраховката по ал. 1 се сключва при
следните условия:
1. при пълна щета на заст ра хованото
имущество в резултат на събитие, покрито
по условията на договора за застраховка,
застрахователят изплаща обезщетението на
ДФЗ – РА до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща
на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато то се изплаща на ДФЗ – РА,
се намалява размерът на задължението на
бенефициента към ДФЗ – РА.
(4) При наст ъпване на частична щета
бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.
Чл. 45. Разплащателната агенция осъществява последващ контрол върху изпълнение
на разпоредбите по чл. 44.
Чл. 46. При неспазване на условията по
чл. 40 – 44 получената по реда на тази наредба
безвъзмездна финансова помощ се обявява
за изискуема от изпълнителния директор
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на ИАРА или от изпълнителния директор
на ДФЗ – РА и се открива процеду ра по
възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 47. (1) Страните не носят отговорност
за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на
„непреодолима сила“ (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради
настъпило форсмажорно обстоятелство, е
длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено
другата страна за възникването му, както и
предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската
търговско-промишлена палата.
Чл. 48. Лицата, които у частват в одобрението, финанси рането и кон т рола на
проектите, са длъжни да не разпространяват
информаци ята, стана ла им известна при
осъществяването на тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 49. С цел осиг у ряване на публичност и прозрачност И А РА п ублик у ва на
електронната страница на ОПРСР следната
информация за всеки проект:
1. име на бенефициента и наименование
на проекта;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от
ЕФР.
Чл. 50. (1) Бенефициентът е длъжен да
включи в табелите по чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и
6 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с
графичните стандарти, посочени в приложение II на Регламент на Комисията (ЕО)
№ 498/2007 г. и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема
най-малко 25 % от табелата.
(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура.
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2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати
с помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в дадена оперативна програма, съставен
от група мерки, които са свързани и имат
конкретни измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени
към изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ е набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е едноличният търговец
или юридическото лице, което е крайният
получател на публичната помощ.
8. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента инвестиции.
9. „Проект“ е заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на
разпоредба от европейското законодателство,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
имало ефекта на щета върху общия бюджет
на Европейския съюз чрез натоварване на
общия бюджет с неоправдан разход.
11. „Икономически оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на
помощта от ЕФР, с изключение на държавата
при изпълнение на нейните правомощия на
публична власт.
12. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на
член 59 на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на
Съвета от 27 юли 2006 година за Европейския фонд за рибарство и член 39, т. 2 на
Регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията от
26 март 2007 година за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство.
13. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване
на инвестиционните разходи.
14. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
15. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
16. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
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а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
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.
17. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
18. „А квакултура“ е отглеж дането или
култивирането на водни организми с помощ
та на дейности, предназначени да повишат
продукцията на въпросните организми над
естествения капацитет в естествената им
среда; организмите остават собственост на
физическо или юридическо лице през етапа
на отглеждане и култивиране до прибирането
на добива включително.
19. „Стопанство“ е предприятие за производство и отглеждане на риба или други
водни организми.
20. „Икономическа жизнеспособност“ е
определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично
изражение към началния момент на инвестиционния период.
21. „Прилежаща инфраструктура“ е техническата инфраструктура по смисъла на § 5,
т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона
за устройство на територията, както и други
сгради и съоръжения на територията им,
свързани с обслужване на извършваните на
тази територия дейности, включително – водопроводна и канализационна инсталация,
транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации – електричество, вода,
гориво и районно осветление.
22. „Микро-, малко и средно предприятие“
са такива предприятия по смисъла на ЗМСП.
23. „Проекти, свързани с производствена
дейност“, са проекти, отнасящи се до производството по направление аквакултури.
24. „Нови видове“ са видове, за които
производството на аквакултури в Република
България е слабо развито или не съществува
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и за които има благоприятни пазарни пер
спективи.
25. „Видове с добри пазарни перспективи“
са видове, за които средносрочните прогнози
показват, че е вероятно пазарното търсене да
надвиши предлагането.
26. „Обичайна практика в сектора на аквакултурата“ са дейности, свързани с аквакултурата, които се извършват в съответствие със
задължителното законодателство, отнасящо
се до здравеопазването, ветеринарната област
и околната среда.
27. „Традиционна аквакултура“ са обичайни
практики, които са свързани с екстензивно
или полуинтензивно отглеждане на шаранови и пъстървови видове в естествени или
изкуствени водоеми.
28. „Воден обект“ е постоянно или временно съсредоточаване на води със съответни
граници, обем и воден режим в земните недра и в естествено или изкуствено създадени
форми на релефа заедно с принадлежащите
към тях земи.
29. „Водовземане“ обхваща всички дейности, свързани с отнемане на води от водните
обекти и/или отклоняването им от тях, както
и използването на енергията на водата.
30. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа
или неплатен доброволен труд, за които не
са правени плащания, подкрепени от фактура
или друг еквивалентен на фактура платежен
документ.
31. „Свързани лица“ са лицата съгласно
§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
32. „Сервизни плавателни съдове“ – плавателни съдове, обслужващи производството, експлоатацията, поддръжката и ремонта
на всички производствени и спомагателни
съоръжения на аквакултурното стопанство,
разположени във водата на даден водоем, вкл.
и специализирани плавателни съдове.
33. „Пункт за продажба към ферма за производство на аквакултура“ е обект за търговия на
дребно на произведената продукция, одобрен
от БАБХ/ОДБХ и получил удостоверение за
регистрация съгласно Закона за храните.
34. „Съществуващи обекти“ са действащи
обекти за производство на риба и други водни
организми, регистрирани по реда на Закона
за рибарството и аквакултурите и по реда на
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
35. Под „непреодолима сила“ (форсмажор)
се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след
сключване на договора, не е могло да бъде
предвидено и не зависи от волята от страните,
като: пожар, производствени аварии, военни
действия, природни бедствия – бури, проливни
дъждове, наводнения, градушки, земетресения,
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заледявания, суша, свличане на земни маси и
др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 35 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1.
„Производствени инвестиции в аквакултурата“
по приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България,
финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 91 от 2008 г.).
§ 4. Заявленията за кандидатстване, по които се извършват процедури по реда на чл. 21,
ал. 1 от Наредба № 35 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. „Производствени
инвестиции в аквакултурата“ по приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен
период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 91 от 2008 г.),
се довършват по реда на тази наредба.
§ 5. Бенефициентите, които имат сключени
договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по реда на Наредба № 35 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1.
„Производствени инвестиции в аквакултурата“
по приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов
във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България,
финансирана от Европейския фонд по рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 91 от 2008 г.), могат да подават искания
за изменение и/или допълнение на сключените договори относно размера на авансовото
плащане и броя на междинните плащания.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и
на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд по
рибарство

по Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

`
ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Част А
Данни за кандидата
1. Име на кандидата и правна форма

(ЮЛ, ЕТ, други)

2. ЕИК по Булстат
3. Трите имена на представляващия ЮЛ (ЕТ, други)

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4. Правен статус на лицето, представляващо ЮЛ (ЕТ, други)

5. Вид на предприятието:

•

микро
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•
•

малко

•

предприятие със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. евро

С Т Р. 6 1

средно

6. Попълва се при упълномощаване
1. Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

2. Номер на пълномощното

7. Адрес на кандидата (за ЕТ и ЮЛ - седалище)

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

8.

Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото )( Моля посочете
главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.1 или 3)

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

9. Адрес за кореспонденция

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
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10. Информация за банковата сметка на кандидата
10.1. Име и адрес на банката

10.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

11. Предишно финансиране: Получавали ли сте финансово подпомагане
от Европейския фонд за рибарство по друг проект?

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности (№ на проект, мярка, размер на получената безвъзмездна финансова
помощ).

12. Получавали ли сте безвъзмездна помощ от други фондове
за същия проект или за обособена част от него?

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности (От кой фонд, вид на инвестцията, размер на получената безвъзмездна
финансова помощ).

Част В

Кандидатствам за:

13.Допустими сектори:/отбележете сектора, за който кандидатствате/
Сектор 01 – Изграждане на нови стопанства за аквакултури

•

Сектор 02 – Разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства за производство на
зарибителен материал.

•

Сектор 03 – Изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на стопанства за производство
на зарибителен материал.

14.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 12 сектори (Отбележете вида на
разхода, за които кандидаствате)

О1 Разходи за строително-монтажни работи.

О2

•

Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други,
пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на
доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на
оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг.

Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на
О3 стопанството (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери),
включително придобити чрез финансов лизинг.

•

•

•

О4

Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение
на проекта.

•

О5

Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и
въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг.

•
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О6

Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на
технически и/или технологичен проект.

•

О7

Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на
сто от общите допустими разходи по проекта.

•

Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или
О8 електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително
придобити чрез финансов лизинг.

•

О9

Сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на
проекта, включително придобити чрез финансов лизинг.

•

10

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на
околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти.

•

11 Пунктове за продажба на собствена продукция в стопанства за аквакултури.
12

•

Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената
инвестиция.

•

13 Съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд.
14

•

Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с
опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.

•

15 Разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол.

•

16 Транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството.

•

15. Кандидатствам за:
15.1 Размер на инвестицията _____________________ лева, съгласно приложеното
инвестиционно намерение;
15.2 Размер на субсидията _____________________ лева, съгласно приложеното
инвестиционно намерение, което представлява _____________%;

16.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
1

Инвестиционно намерение, част А по образец, включително на електронен носител във
формат "xls";

 да

2

Инвестиционно намерение, част Б по образец, включително на електронен носител във
формат "xls";

 да

3
4

5

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА;
Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
а) Копие от документ за собственост на земята/сградата, където ще се извършват
строително-монтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 10
години от датата на кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи,
за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на
територията)
и/или
б) Копие от документ за собственост или договор за наем на сградите/помещенията, които
ще се обновяват и/или в които ще се монтират машините, съоръженията, оборудването - за
инвестиции за закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения
и/или обновяване на сгради и/или помещения, за които не се изисква рарешение за строеж
съгласно ЗУТ. В случай на договор за наем, той трябва да бъде в сила най-малко 6 години
след датата на кандидатстване;
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Разрешение за ползване (Акт за узаконяване на обекта) в случай на предоставяне на
документите за собственост по предходната точка, подточка б);

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по
чл. 19, ал. 3, т. 1 - най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал, които
съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента за всяка доставка/услуга на стойност, поголяма от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в
лева или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от технически спецификации в
случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения,
включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица,
следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно
националното си законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и
чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на
строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Конкурентни оферти не се изискват при
закупуване на активи по чл. 19, ал. 2, т. 4 и 7.

За кандидат, който не е възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 19,
ал. 3, т. 2 - една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското
дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата
равностойност на 15 000 евро или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от
левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, които са за
специализирано производствено оборудване и изготвени по индивидуално техническо
задание или за патентовани активи, се изисква предоставяне на една независима оферта в
оригинал, с цел определяне на основателността на предложените разходи. Цената трябва
да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от
датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически
спецификации в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване,
съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното си законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на
строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или
отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно
изискванията на
чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферти не се изискват при закупуване на активи по чл. 19, ал. 2, т. 4 и 7.

За кандидат, който не е възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 19, ал.
3, т. 3 - една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското
дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента за всяка доставка/услуга на стойност, равна или по-малка от левовата
равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с описан
ДДС. Офертите се придружават от технически спецификации в случаите на закупуване на
транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер
и специализирана техника. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да
представят документ за правосубектност съгласно националното си законодателство.
Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата
на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.
Оферти не се изискват при закупуване на активи по чл. 19, ал. 2, т. 4 и 7.
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7в

За разходи по чл. 19, ал. 2, т. 4 и т. 6, в случай че са извършени преди подаване на
заявлението за кандидатстване, кандидатът представя заверени копия на подписан договор
с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности, както и
разходооправдателен документ за извършения разход.

 да  непр

7г

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП в случаите по чл.
19, ал. 3, т. 1 - обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана
офертата с най-ниска цена.

 да  непр

8

Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане, с
разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена;

 да

9

Копие от технически и/или технологичен проект със схема и описание на производствения
процес, обосноваващи дейностите и разходите, за които се кандидатства, както и
показващи капацитета на производството;

 да

10

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е
регистрирано по ЗДДС или декларация свободен текст в случай, че не е регистрирано;

 да

11

12

13

14

15

Документ, удостоверяващ вида на кандидатстващото предприятие (микро, малко, средно),
издадено от Агенцията за малки и средни предприятия в рамките на месеца, предхождащ
датата на кандидатстване, съгласно чл. 8 от ЗМСП
или
Декларация на основание чл. 4а от ЗМСП;

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите
(ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
подпомагане;
Копие от регистрация на животновъден обект към ОДБХ, съгласно закона за ветиринарномедицинската дейност за съществуващи предприятия;

Копие от решение за съвместимостта на проекта с предметита и целите на опазване на
защитените зони съгласно „наредба за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007) само за проекти,
включващи инвестиции в местата по националната екологична мрежа НАТУРА 2000;

Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху
околната среда (един от двата документа се представя само когато съществува такова
изискване съгласно Закона за опазване на околната среда).

 да

 да

 да  непр

 да  непр

 да

16

Копие от съответните разрешителни и/или документи, удостоверяващи правото на ползване
на воден обект, съгласно изискванията и разпоредбите на Закона за водите (когато се
изгражда нов обект, който няма регистрация по чл. 25 от ЗРА)

 да  непр

17

Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).

 да  непр

18

Декларации от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност по
между си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно
предложение, по образец, качен на електронната страница на ОПРСР

 да  непр

19

Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.11 ал.3
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ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
А. Разходи за строително-монтажни работи:
1.

2.

Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите
части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община;
Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от
копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за
които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на
територията);

Б. Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 %
от общите допустими разходи по проекта:

1.

Копие от предварителен или окончателен договор и/или от нотариален акт и удостоверение
за данъчна оценка.

 да  непр

 да  непр

 да  непр

 да  непр

 да

В. Инвестиции във Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна
и/или електро- енергия, необходими за дейностите на стопанството:

 да  непр

Технологичен проект с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с
енергийните нужди на стопанството.

 да

1.

Г. Инвестиции в проекти насочени към производство на нови за Р. България видове:
1.

Разрешение за производство на неместен животински вид, издадено от МОСВ съгласно
разпоредбите на Закон за биологичното разнообразие.

ІІІ. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

 да  непр

 да

 да  непр

1
2
3
4
5
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Декларации

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА
Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността за същата инвестиция

 да
 да
 да

4

Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други органи.

 да

5

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки
данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание
на проекта и всяко предоставяне на финансова помощ.

 да

6

7

8

Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на глоба. Невярна или
заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще
доведе до анулиране на одобрението и всяка финансова помощ може да бъде оттеглена
или възстановена.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК, която нося за
деклариране на неверни данни и предоставени документи с невярно съдържание.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване.

 да

 да

 да

Това заявление е подписано от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ. Едноличните търговци вписват
1.
данните си съгласно документите за регистрация като ЮЛ.
2. За ЮЛ и ЕТ се вписва ЕИК по Булстат.

3.

Попълват се данните от личната карта на представляващия управител на ЮЛ и ЕТ.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да
предостави заверено от кандидата копие от личната карта на представляващия
управител на ЮЛ и ЕТ за сверяване на данните. Копието на личната карта не се прилага към
проекта .

4.

Попълва се от управител, директор и др.

5.

Отбелязва се вида на предприятието в зависимост от представената декларация за обстоятелствата
по 4а от Закона за малките и средни предприятия или от представения документ от Агенцията за
малки и средни предприятия.

6.

Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице.

7.

Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация на ЮЛ и ЕТ.
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт.
9 Попълва се адреса за кореспонденция.
10.Информация за банковата сметка на кандидата
ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
11. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
8.

12.

Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
обособена част от него.

ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
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13. Отбележете

сектора, в който кандидатствате
видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете
размера
на инвестицията и субсидията, за които кандидатствате, съгласно приложеното
15.
инвестиционно намерение, част А.
14. Отбележете

V. В част В, т. 16, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, включително на електронен носител във формат "xls"
2. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, включително на електронен носител във формат "xls"
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава
3.
лично от кандидата
4. Документът е задължителен.

5.

а) Копие от документа се предоставя в случаите, когато се извършват строително монтажни работи и
ремонтни дейности, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
б) Копие от документа се предоставя за всички посочени инвестиции и дейности, за които не се
изисква разрешение за строеж.
При инвестиции във водни обекти, при които кандидатът няма собственост на сушата и не се
предвиждат дейности на сушата, двата документа не се предоставят.

Документът се изисква в случай на предоставяне на документ за собственост по предходната точка,
подточка б)
7. Документът е задължителен, ако е приложим.
7а. Документът е задължителен, ако е приложим.
7б Документът е задължителен, ако е приложим.
7в Документът е задължителен, ако е приложим.
7г Документът е задължителен, ако е приложим.
8. Документът е задължителен.
9. Документът е задължителен.
10. Документът е задължителен.
11. Документът е задължителен.
12. Документът е задължителен.
13. Документът се предоставя при кандидатстване на съществуващи предприятия.
6.

14.

Документът се предоставя при кандидатстване за проекти, включващи инвестиции в местата по
националната екологична мрежа НАТУРА 2000.

15. Документът

е задължителен

Документът се изисква за случаите, когато когато се изгражда нов обект, който няма регистрация по чл.
16.
25 от ЗРА
17. Документът

се прилага единствено в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
19. Документът е задължителен.
18.

VІ. В част В, т. 16, ІІ, б. А се отбелязва с "ДА" в случай, че кандидатствате за СМР и с "Непр" в случай,
че не кандидатствате за СМР.
1. Документите са задължителни, при извършване на СМР, за които се изисква разрешение за строеж.
2. Документът е задължителен, при извършване на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж.
VІІ. В част В, т. 16, ІІ, б. Б, В и Г се отбелязва с "ДА" в случай, че кандидатствате за посочения разход и
с "Непр" в случай, че не кандидатствате за него. В случаите, когато сте посочили "ДА", посочините
под разхода документи са задължителни.
VІІІ. В част В, т. 16, ІІІ следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
преценка се отнасят до инвестицията, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
кандидатстване по Програмата
ІХ. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Х. Заявлението за кандидатстване, инвестиционните намерения Част А и Част Б се подписват и
подпечатват в присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
ХІ. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
ХІІ. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
на заявлението за кандидатстване.
ХІІІ. Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Страница 9

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура
Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
(част А)
за
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование на проекта)

___________________________________________________________________________
(име на кандидата)

І. Описание на инвестиционния проект - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Описание на инвестиционния проект.
В този раздел подробно се описва целта и елементите на инвестиционния проект, причините, предположили реализацията му; технически характеристики;
местоположение на инвестицията. Характеризира се типа на производствения процес (или дейността), която ще се осъществява след реализацията на проекта.
Обосновава се избора на технология (посочват се плюсове и минуси на предпочетената пред други)
1.2. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.3. Избор на доставчици на всеки елемент на инвестицията, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на инвестиционния проект (съгласно приложените оферти, проектодоговори и др. документи, свързани с инвестицията), като се обосновава конкретния избор.
Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
ІІ. Структура и стойност на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на инвестиционния проект

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

Общо

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива, съгласно избраната оферта/договор;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева без ДДС. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от
Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д
7. В колона Ж се посочват имената/названията на фирмите, които кандидатът е предпочел да изпълнят доставките на посочените активи.
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2.2. В табличен вид (Таблица 2) представете структурата и стойността на частите от инвестиционния проект, за които не
кандидатствате за финансиране от ЕФР:
Таблица 2
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

1
2
3
4
5
6
7
....
....
....
n

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Общо

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, които са част от проекта и за които не кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които не кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които не кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева без ДДС. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от
Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Д

2.3. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Дата на междинно плащане 1: месец________________ година __________________
• Дата на междинно плащане 2: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________
2.4. Видове плащания:
Желая да се възползвам от следните видове плащания:
1.

Авансово

� да

� не

Междинни,

� да

� не

Междинно Етап 1

� да

� не

Междинно Етап 2

� да

� не

В размер на ............................ лева
2.

съгласно Таблица № 3

2.5. Етапи за извършване на инвестицията (попълва се в случаите, при които кандидатът желае да се възползва от възможността за междинно плащане):

Таблица 3
№

Вид

К-во

мярка

Единична
цена

Стойност

Таблица №

А

Б

В

Г

Д

E

І. Етап:
1.
....
n
ІІ. Етап:
1.
....
n
ІІІ. Етап окончателно:
1.
....
n

Общо за І - ви етап:

Общо за ІІ - ри етап:

Общо за ІІІ - ти етап:

Таблица 3 не е задължителна и се попълва само в случаите, когато кандидатът желае да получи междинно плащане за обособена част от инвестицията.
В Таблица 3 се попълват всички активи и дейности от Таблица 1 и Таблица 2, които кандидатът желае да бъдат включени в съответния етап.
1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, описани в Таблици 1 и 2 и които ще бъдат включени в съответния етап;
2. В колона Б попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, които ще бъдат включени в съответния етап;
4. В колона В попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, които ще бъдат включени в съответния етап;
5. В колона Г попълнете единичната цена в лева. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от Държавата,
попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Д = Колона Б*Колона Г
7. В колона Е се посочва Таблицата, в която е описан посоченият актив (Таблица 1 или Таблица 2)

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата

Страница 2

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

1
2
3
4
5

Разнообразяване на производството, насочено към нови видове и производство на видове с добри пазарни
перспективи
Прилагане на методи за производство на аквакултури, чувствително намаляващи отрицателното въздействие
или повишаващи положителните ефекти върху околната среда в сравнение с обичайните практики в сектор
„аквакултури”
Подпомагане на традиционните аквакултурни дейности, които са важни за запазването и развиването
едновременно както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната среда
Подпомагане закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници
Подобряване на условията на труд и безопасност на работещите в сектор „Аквакултура”

�
�
�
�
�

Посочете и опишете начина и вида на инвестицията, които биха довели до постигането на посочените от Вас цели на мярката.
3.2. Посочете вида на рибното стопанство:

1
2
3
4

Екстензивно
Полуинтензивно
Интензивно
Супер интензивно

�
�
�
�

3.3. Посочете метода на отглеждане на аквакултура:

1
2

3
4

Понтонни системи и рафтинг инсталации
Басейнови стопанства
а) землен тип
б) бетонов тип
Садкови инсталации
Рециркулационни системи

�
�
�
�
�
�

3.4. Посочете вида аквакултура, за което кандидатствате:

1
2

Сладководна
Морска

�
�

3.5. Посочете тип на аквакултурното стопанство:

1
2

Пълносистемно
Непълносистемно

�
�

3.6. Посочете количествените показатели на проекта:

Вид на предприятието, съгласно приложената декларация:
� микро
� малко
� средно
� предприятие със състав по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. евро
Настоящо състояние
1

Бъдещо състояние

Показатели

Настоящ оборот (лева годишно) от продукти
от аквакултури

(последна прогнозна година)

Показатели

Бъдещ оборот (лева годишно) от продукти
от аквакултури
Повишение на доходността (%)

2

3

Брой заети на пълно работно време
от които
мъже
жени

Допълнителни работни места,
от които
мъже
жени

Бъдещо годишно производство
Настоящо годишно производство
(тонове/годишно) по видове (посочва се
(тонове/годишно) по видове (посочва се
българското и латинското наименование
българското и латинското наименование на
на вида):
вида):
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Подпис/печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________
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ИАРА

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
(част Б)
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата
ІІІ. Анализ на приходите от реализацията на продукцията след реализацията на инвестиционния проект
3.1.Планирана производствена програма след реализация на инвестиционния проект:
Таблица 4
Ед. Цена
Стойност
№
Вид на продукцията/услугите по години
мярка
Количество
(лева)*
(лева)
А

1
.....
n

Б

В

Г

Д

І - ва прогнозна година (............)**

ІІ - ра прогнозна година (............)
1
.....
n
ІІІ - та прогнозна година (............)
1
.....
n
ІV - та прогнозна година (............)
1
.....
n
V - та прогнозна година (............)
1
.....
n
VІ - та прогнозна година (............)
1
.....
n
VІІ - ма прогнозна година (............)
1
.....
n
VІІІ - ма прогнозна година (............)
1
.....
n
ІХ - та прогнозна година (............)
1
.....
n
Х - та прогнозна година (............)
1
.....
n

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

*При посочена друга валута в предложените изкупни цени, посочете курса, по който се преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
**Първа прогнозна година е годината, в която инвестицията се въвежда в експлоатация.

1. В колона А попълнете видовете продукти/услуги, които ще продавате/предоставяте след извършване на инвестицията;
2. В колона Б попълнете мярката на продуктите/услугите, които ще продавате/предоставяте (бр, кг, т, м2 и др.);
3. В колона В попълнете количеството производена продукция/предоставени услуги за всеки посочен вид;
4. В колона Г попълнете единичната цена в лева на продуктите/услугите. В случай, че цената е в друга валута, посочете курса, по който сте направили съответното
преизчисление;
5. Колона Д = Колона В*Колона Г
Забележка: В случай, че за следващите години в сравнение с първата прогнозна година, единичните цени и количествата продукция бъдат увеличени и за тях не е представено копия от
споразумения (договори) и/или писма за намерение за реализация, това увеличение следва да бъде обосновано.
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ІV. Анализ на разходите за производство след реализацията на инвестиционния проект
Таблица 5 Планирани преки разходи, свързани с дейността и инвестицията
№

Вид на разхода

І - ва
прогнозна
година
(............)

І І-ра
прогнозна
година
(............)

ІІІ-та
прогнозна
година
(............)

ІV-та
прогнозна
година
(............)

V-та
прогнозна
година
(............)

VІ-та
прогнозна
година
(............)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

І. Суровини и материали
1.
.......
n
ІІ. Външни услуги
1.
.......
n
ІІІ. Други
1.
.......
n

VІІ-ма
VІІІ-ма
ІХ-та
Х-та
прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна
година
година
година
година
(............) (............) (............) (............)
З

И

Й

К

Общо:

1. В колона А попълнете видовете основни производствени разходи, формиращи себестойността на продукцията от Таблица 4 (разходи за суровини, материали,
външни услуги и други. Не се включват разходите за заплати и социални осигуровки, амортизации, лихви и главници по кредити.;
2. В колони от Б до К попълнете годишните стойности по видове разходи.
4.1. Себестойност на единица продукция (стоки/услуги) за всеки вид, посочен в Таблица 4:
Таблица 6 Себестойност*
Вид на продукцията/услугите _________________________ единица мярка_________________________________

№

Видове ресурси, необходими за производството на 1-ца продукция

Необходимо количество за
производството на 1-ца
продукция

Мярка

Ед. Цена
(лева)

Стойност на разходите
за единица продукция
(лева)

А

Б

В

Г

Д

І. Суровини и материали
1.
.......
n
ІІ. Външни услуги
1.
.......
n
ІІІ. Други
1.
.......
n

Общо:

*За всеки вид на продукцията/услугите, посочени в Таблица 4, се попълва отделна Таблица 6 "Себестойност".

1. В колона А попълнете видовете разходи по основните видове дейности, необходими за производството на единица продукция. Не се включват разходите за
амортизации, заплати и социални осигуровки, лихви и главници по кредити.;
2. В колона Б попълнете необходимото количество по видове ресурси, необходими за производството на 1-ца продукция;
3. В колона В попълнете мярката за всеки вид ресурс (бр, кг, т, л, кВт/час и други);
4. В колона Г попълнете единичната цена в лева на всеки вид ресурс;
5. Колона Д = Колона Б*Колона Г
4.2. Прогнозни разходи за раобтна заплата:
Таблица 7

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Година

Брой на
персонала

Средномесечна
работна
заплата за 1
човек

Средногодишно
отчисление за
осигуровки
(%)

Общо
годишни
разходи за
заплати
Б*В*12

Общо
годишни
разходи за
осигуровки
(Г*Д)/100

Общо
годишни
разходи за
заплати и
осигуровки
Д+Е

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Първа прогнозна година (...........)
Втора прогнозна година (...........)
Трета прогнозна година (...........)
Четвърта прогнозна година (...........)
Пета прогнозна година (...........)
Шеста прогнозна година (...........)
Седма прогнозна година (...........)
Осма прогнозна година (...........)
Девета прогнозна година (...........)
Десета прогнозна година (...........)

1. В колона А попълнете прогнозните години;
2. В колона Б попълнете броя на постоянно заетия персонал. Ако предприятието е съществуващо, се попълва сумарно броя на заетия персонал в дейността, за която се
кандидатства + броя на персонала, който ще бъде допълнително нает във връзка с разширяването на дейността.;
3. В колона В попълнете средногодишното възнаграждение на един работник, което планирате да заплащате;
4. В колона Г попълнете процента на отчисленията за осугуровки, които са за сметка на работодателя за всяка една прогнозна година в %;
5. Колона Д = Колона Б*Колона В*12 лева
6. Колона Е = (Колона Г*Колона Д)/100 лева
7. Колона Ж = Колона Д + Колона Е лева
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4.3. Прогнозни разходи за амортизации на съществуващите активи (попълва се само в случаите, когато кандидатът притежава дълготрайни
материални активи, които са пряко свързани с инвестицията):
Таблица 8
№

ДМА

Дата на придобиване

Стойност по
фактура

Амортизац
ионна
норма

Остатъчна стойност

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
.........
n
Таблица 8 не е задължителна и се попълва само в случаите, когато кандидатът притежава ДМА, които са пряко свързани с инвестицията.
1. В колона А попълнете видовете ДМА, които са придобити преди датата на кандидатстване и имат пряка връзка с инвестицията. Попълва се само от съществуващи
предприятия;
2. В колона Б попълнете датата на придобиване на актива;
3. В колона В попълнете фактурната стойност на актива;
4. В колона Г попълнете амортизационната квота;
5. В колона Д попълнете остатъчната стойност на актива;
Таблица 9 Прогнозни разходи за амортизации
№

ДМА

І - ва
прогнозна
година
(............)

І І-ра
прогнозна
година
(............)

ІІІ-та
прогнозна
година
(............)

ІV-та
прогнозна
година
(............)

V-та
прогнозна
година
(............)

VІ-та
прогнозна
година
(............)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

І. Съществуващи ДМА
1.
.......
n
ІІ Нови ДМА
1.
.......
n

VІІ-ма
VІІІ-ма
ІХ-та
Х-та
прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна
година
година
година
година
(............) (............) (............) (............)
З

И

Й

К

Общо:

1. В колона А, т. І попълнете видовете ДМА, съгласно попълнените в Таблица 8;
1. В колона А, т. ІІ попълнете видовете ДМА, съгласно попълнените в Таблица 1 от инвестиционно намерение, част А;
2. В колони от Б до К попълнете годишните амортизационни разходи за всеки актив.
Забележка: Активи с еднаква амортизационна норма могат да бъдат групирани.
4.4. Разходи за лихви:

Сума на инвестиционния кредит________________________ лева
Таблица 10
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Година

Лихва

А

Б

................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година
................... Година

1. В колона А попълнете годинате, през които ще плащате лихва. Не е задължително те да съвпадат с прогнозните;
2. В колона Б попълнете годишните дължими лихви в лева.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТ НА ПРОЕКТА
І. Изчисляване на паричните потоци от експлоатацията на инвестиционните обекти
1. Планирани приходи от продажби (Таблица 4)
2. Планирани разходи (Таблица 5)
3. Планирани разходи за заплати и социални осигуровки (Таблица 7)
4. Планирани разходи за амортизации (Таблица 9)
5. Разходи за лихви (Таблица 10)
6. Облагаема печалба или загуба (т. 1- т. 2 - т. 3 - т. 4 - т. 5)
7. Данъци от печалбата (процент на общата данъчна тежест * т. 6)
8. Нетна печалба или загуба (т. 6 - т. 7)
9. Размер на субсидията (взема се предвид само за първата прогнозна година или при случаите на междинно плащане се разпределя по години в зависимост от
етапите )
10. Нетен паричен поток (т. 8 + т. 4 + т. 9)
ІІ. Изчисляване на нетна настояща стойност
Целта е да се изчисли какъв ще бъде финансовия ефект от инвестицията, измерен в пари към началния момент на инвестиционния период.

N

NPV=

 Fn

n=1

1
--------- - Io
(1+r)n

където:
NPV - нетна настояща стойност;
Fn - очакван нетен паричен поток в резултат на инвестицията за година n;
N - брой на годините в инвестиционния период;
r - норма на сконтиране, която играе роля на минимална граница за нормата на възвръщаемост на капитала, при която проектът се оценява като финансово изгоден;
r = 0,08 (8%)
Io - очаквани инвестиционни разходи за извършване на инвестицията

Подпис/печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

Мярка 2.1 Производствени инвестиции в аквакултурата
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Приложение № 2
към чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“
Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата“
Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната по- Коефициент на точките за
следователност:
оценка
Проекти за изграждане или модернизация на пълносистемни аквакултурни ферми или аквакултурни ферми за производство на *1
зарибителен материал.
Проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи ферми. * 0,8
Проекти, включващи изграждане на пункт за продажба в рамките
* 0,5
на фермата.
Други инвестиции.

* 0,4

Точки за оценка:
Вид на предприятието – микро- и малко.

40

Производство на нови и пазарно ориентирани видове.

20

Прилагане на методи за аквакултурното производство, чувствително намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи
положителните ефекти върху околната среда в сравнение с оби20
чайните практики в сектор аквакултура, като рециркулационни
системи, рафтинг инсталации, понтонни инсталации и садкови
инсталации.
Проекти, предложени от млади собственици на аквакултурни
10
ферми на възраст от 18 до 40 години.
Проекти, предложени от жени, собственици на аквакултурни ферми. 10
Максимален брой точки:

100
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Заявка за авансово плащане

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ
Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

ЕИК №:
Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К.№:

издадена на:

от:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

E-mail
Наименование на бенефициента - Община
Община:
ЕИК №:
Адрес:

Област:

ЕГН:
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Телефон:

Факс:

E-mail
Представител:
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. №:

издадена на:

от:

ЕГН:
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име:

Презиме:

Л. К.№:

Фамилия:

издадена на:

Пълномощно №:

от:

ЕГН:

дата:

Местоположение на инвестицията:
Област:

Община:

Град/село:

Адрес:

A. Общи условия:
1 Кандидатствам за авансово плащане по проект номер ................................................................., одобрен по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № .............................
2 Размерът на авансовото плащане, което заявявам за плащане по този проект е ........................................
3

� Да

Декларирам, че не съм подал друга заявка за авансово плащане по настоящия
проект

Б. Общи документи за всички кандидати:
1 Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че
документите не се подават лично от бенефициента.

� Да

�Непр.

2 Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.

� Да

3 Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на
подаване на заявка за плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

4 Копие от решение на Общинската избирателна комисия, респ. на общинския
съвет за избор на кмет или на временно изпълняващ длъжността кмет.

� Да

�Непр.

5 Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът или юридическо лице съдружник в гражданско дружество, не са в открито произвоство по
несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено
копие.
(Представя се само от бенефициенти, за които това условие е приложимо и за
които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър).

� Да

�Непр.
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6 Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът или юридическо лице съдружник в гражданско дружество, не са 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 бенефициенти, за които
това условие е приложимо и за които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър).

� Да

�Непр.

7 Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му. (Представя се само от бенефициенти, за
които това условие е приложимо и за които това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър).

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

3 Проект на Договор за поръчителство, подписан в три екземпляра от
поръчителите, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се
задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението
по авансовото плащане на длъжника бенефициент на помощта в размер 110%
от стойността на авансовото плащане.

� Да

�Непр.

4 Удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за
поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1
месец преди предоставянето им.
5 Финансов отчет от последната приключена финансова година на
предложените за поръчители ЮЛ

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

6 Тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие на
предложените за поръчители ЮЛ.

� Да

�Непр.

7 Декларация (по образец) от предложените за поръчители лица за наличие или
липса на поети задбалансови и условни задължения гаранции, запис на
заповед, поръчителството и др.

� Да

�Непр.

В. Специфични документи:
1 Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или решение на
общинския съвет за одобряване на запис на заповед (задължително за
общини).
2 Договор за откриване и водене на специална отделна банкова извънбюджетна
разплащателна сметка, сключен между бенефициенти общини и търговска
банка. В договора следва да бъде допълнително уговорено, че търговската
банка контролира целевото разходване на средствата от авансовото плащане
за изпълнение само на конкретния одобрен проект (за общини).

С. Декларация:
1
Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

В случай че ползвателят предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи
наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай че ползвателят представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде
изключен от предоставяне на финасово подпомагане по ЕЗФРСР за съответната мярка и е длъжен да върне
всички изплатени към момента средства. Ползвателят ще бъде изключен от подпомагане за съответната
мярка за годината, в която е било открито нарушението и следващата финансова година по ЕЗФРСР.
Име на бенефициента

подпис и печат

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за авансово плащане

подпис и печат

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за авансово плащане

подпис и печат
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Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
1 Бенефициентът попълва номера и датата на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
2 Бенефициентът попълва подробно личните си данни, както и данните на дружеството, което представлява.
3 Бенефициентът попълва информация за банковата си сметка.
4 Бенефициентът попълва информация за местоположението на инвестицията.
5

Упълномощеното лице попълва личните си данни, както и тези за пълномощното (в случай че бенефициентът е
възпрепятстван да подаде лично заявката за авансово плащане и е упълномощил за това друго лице).

Бенефициентът попълва секция А „Общи условия” на заявката за авансово плащане:
- Бенефициентът попълва номер на проекта, както и номера на Договора за предоставяне на финансова помощ;
6
- Бенефициентът попълва размера на авансовото плащане, което заявява по този проект;
- Бенефициентът отбелязва, че декларира обстоятелствата в точка 3 на секция „Общи условия”.
Бенефициентът попълва секция Б „Общи документи за всички ползватели” на заявката за авансово плащане, като
7 отбелязва срещу всеки документ „да”, в случай че го е представил или „непр.”, в случай че съответния документ е
неприложим.
8

Бенефициентът (а не упълномощеното лице, ако има такова) изписва саморъчно имената си, подписва заявката за
авансово плащане и поставя дата.
Документите, представени със заявката за авансово плащане, трябва да отговарят на следните изисквания:

1

Да са в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от ползвателя. В случай на представяне на заверени
от бенефициента копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФЗ-РА;

2 Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
Да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, се представя превод на
български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
3 книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
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Заявка за плащане
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Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 2.1 - Производствени инвестиции в аквакултурата
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Междинно �

Окончателно �

авансово плащане �

междинно плащане �

Попълва се служебно:
Заявка № __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/

Печат:
Попълва се от бенефициента - ЮЛ/ЕТ

Наименование на бенефициента ЮЛ/ЕТ (по съдебна регистрация)

ЕИК №:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента - представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента /собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Лична карта/паспорт №:

Фамилия:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон

факс

E-mail

Информация за банковата сметка на бенефициента
IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай че документите не са подадени лично от бенефициента/

Име
Лична карта №:
Пълномощно №:

Презиме:
издадена на:
/ дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:
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Местоположение на инвестицията:
град/село

община

област

Адрес:

Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане,
са в размер на: ____________________ лева.
Финансовата помощ, която заявявам за плащане, е в размер на: ________________________ лева.

Описание на инвестицията:

МЯРКА 2.1 - Производствени инвестиции в аквакултурата
Допустими сектори:

Сектор 01 - Изграждане на нови стопанства за аквакултури.

� Да

Сектор 02 - Разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства.

� Да

Сектор 03 - Изграждане и/или реконструкция и/или модернизация на стопанства за производство на зарибителен
материал.

� Да

Допустими разходи:
1. Разходи за строително-монтажни работи (СМР);

� Да

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и др.,
пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и
въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

� Да

3. Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на
стопанството (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително
специализирано оборудване за транспортиране на зарибителен материал, жива риба и други водни организми, включително
придобити чрез финансов лизинг;
4. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на
проекта;
5. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и
въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;
6. Разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и
изготвяне на технически и/или технологичен проект;

� Да

� Да
� Да
� Да

7. Закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 %
от общите допустими разходи по проекта;

� Да

8. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или
електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

� Да

9. Сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез
финансов лизинг; ;

� Да

10. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и
достигане на съответствие с международно признати стандарти;

� Да

11. Пунктове за продажба на собствена продукция в стопанства за производство на аквакултури;

� Да

12. Обучение на персонала, зает с производствена дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;

� Да

13. Съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;

� Да

14. Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда,
включително придобити чрез финансов лизинг;
15. Разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;

� Да
� Да
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Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”
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ВЕСТНИК

БРОЙ 35
Версия 6
Изм. 0/

Заявка за плащане
Мярка 2.1

A. Общи документи:
1
Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка за
плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

2

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
бенефициента.

� Да

3

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения, издадено от съответната
Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП) в рамките на месеца,
предхождащ датата на кандидастване.

� Да

4

Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката и баланс към датата
на подаване на заявката съгласно Закона за счетоводството.

� Да

5

Копие на извлечение от Инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система на
бенефициента, доказващо заприходяването на подпомаганите активи.

� Да

6

Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за
плащане съгласно Закона за счетоводството.

� Да

7

Документ за собственост на сграда/земя и/или копие от договор за наем с минимален срок 5 години,
считано от подписване на договора и/или договор за учредено право на строеж за срок не по-малък
от 5 години в случаите на СМР.

� Да

8

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако лицето е регистрирано по
ЗДДС или декларация (по образец) в случай, че не е регистрирано.

� Да

9

Договор за строителство, доставка или услуга на всеки обект на инвестицията с детайлно описание
на технологичните параметри, цена, срок, количество и начин на доставка. В договорите се описва
ДДС.

� Да

10

Договор за финансов лизинг с приложен към него погъсителен план за изплащане на лизинговите
вноски(в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг)

11

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки обект на
инвестицията, съдържащ подробно описание на технологичните параметри.

� Да

12

Регистрация по чл. 25 от ЗРА като производители на аквакултури.

� Да

13

Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект от ОДБХ, издадено в съответствие
със ЗВД, доказващо, че стопанството отговаря на изискванията в областта на хигиената и хуманното
отношение към животните и ветеринарните изисквания.

� Да

14

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

15

Платежен документ (платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който доказва плащане и
банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на
бенефициента, съгласно Наредба № 27 Чл. 3 ал. 1 на БНБ.

� Да

Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията покриваща рисковете,
описани в Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на Разплащателната
агенция, валидна за срок от 12 месеца.

� Да

17

Копие от квитанция или от платежно нареждане и банково извлечение от деня на плащането за
изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.

� Да

18

Копие от Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от МОСВ,
респективно РИОСВ, за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и
дейности, неподлежащи на задължителна ОВОС.

� Да

16

� Да

� Непр.

� Непр.

19

Декларация от доставчици, че предмета на инвестиция (за оборудване) не са втора употреба.

Да

� Непр.

20

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
палщания.

� Да

� Непр.

21

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата инвестиция по
други национални и/или европейски програми (по образец).

� Да

БРОЙ 35
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3
Версия 6
Изм. 0/

Заявка за плащане
Мярка 2.1

Б. Специфични документи:
Разходи за строително-монтажни работи;
1

2

3

4

Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 7и №12, съгласно Наредба №
3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

� Да

� Да

� Непр.

Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него), (образец №16,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост
от характера на инвестицията).

� Да

� Непр.

Обобщен приемо-предавателен протокол между бенефициента и изпълнителя за всички видове
изпълнени и приети строително-монтажни работи.

� Да

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец №17, съгласно
Наредба № 3 от 31.07.2003 г), в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна
уредба.

Специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на кандидата;

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

1

Копие от свидетелство за регистрация на специализирано транспортно средство в КТИ.

� Да

2

Копие от удостоверение за регистрация на специализираното транспортно средство съгласно чл. 52,
ал. 1, т. 2 от ЗВД.

� Да

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
1

Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване от бенефициента.

2

Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от датата на
подписване на договора с описани финансови условия на договора или друг документ,
удостоверяващ закупуването на патент от ползвател.

Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 % от общите
допустими разходи по проекта;

� Да

� Да
� Да

Документ, удостоверяващ правото на собственост на земята на бенефициента, представен в
предвидената от българското законодателство форма.

� Да

2

Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на заявката за
плащане.

� Да

3

Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване
(изисква се в случай на закупуване на земята след датата на кандидатстване за подпомагане).

� Да

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната
среда и водите (въвеждане на системи за управление на предприятията и разработване на НАССР);
Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати
стандарти (при кандидатстване за такива).

В случаите на изграден пункт за продажба на собствена риба на територията на аквакултурната
ферма, обектът трябва да бъде регистриран съгласно Закона за храните;
1

Копие от удостоверение за регистрацията на обект за производство или за търговия с храни,
издадено от ОДБХ по местонахождението на обекта, съгласно Закона за храните.

� Непр.

� Да

1

1

� Непр.

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец № 15,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане.

Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване пряко свързани с производството;
1

� Да

� Да

� Непр.

� Непр.

� Да
� Да
� Да

� Непр.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 35
Версия 6
Изм. 0/

Заявка за плащане
Мярка 2.1

В. Декларации:
1
Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

2

Декларирам, че е завършена одобрената обособена част от инвестицията.

3

Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ "Земеделие".

4

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки данни за
успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на проекта и всяко
предоставяне на финансова помощ.

� Да

Декларирам, че стопанството ми отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

� Да

6

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

7

Декларирам, че съм запознат и разбирам условията и реда за финансово подпомагане по мярката.

8

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с настоящата
Заявка за плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за предоставяне на помощ по
мярка, съфинансирана от ЕС.

5

� Да

� Да
� Да

В случай че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи наказателна
отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен от
предоставяне на безвъзмездно финасово подпомагане по ЕФР и е длъжен да върне всички изплатени към момента
средства. Бенефициентът ще бъде изключен от подпомагане за годината, в която е било открито нарушението и
следващата финансова година по ЕФР.
Инвестициите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за които
се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към заявката за плащане.

Име на бенефициента

Име на младши експерт / експерт от РРА-РА, приел заявката за плащане

Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил заявката за плащане

Настоящо състояние
1.

Настоящ оборот (лева годишно) от
продукти от аквакултури

2.

Брой заети на пълно работно време от които:
мъже
жени

3.

Настоящо годишно производство (тонове/годишно)
по видове (посочва се българското и латинското наименование на вида)::
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат

Показатели

� Да

0,00 лв
0,00 лв

7

0,00 лв

Обща сума на
допустими разходи

(E)

Обща сума без ДДС
(D)

0,00 лв (C)

Име, подпис, дата

РРА- РА

Име, подпис, дата, печат

(B)

10

полица

No на застрахователната

ВЕСТНИК

Eксперт РРА-РА

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената
инвестиция и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по
проекта;

*Попълва се само при закупуване на земя

Обща сума на разходите

0,00 лв

9

Дата на фактурата

□

Версия 6
изм. 0

ДЪРЖАВЕН

Предварителни разходи за инженерни пручвания, оценки и анализи за подготовка и/или
изпълнение на проекта, които са в размер до 5% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта или левовата равностойност на 25 000 евро.по фактури

0,00 лв

6

8

No на фактурата

□

Окончателно
Междинно
№ на зявката: / / / / / / / / / / / /

0,00 лв (A)

0,00 лв

5

Обща сума на извършените разходи (А1+,…,+Аn)

0,00 лв

7

4

6

Обща сума без ДДС

0,00 лв

5

ДДС

3

4

ед.

2

3

тво

Количес Мерни Цена за актив без

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Вид на плащането:

Таблица за разходите
Мярка 2.1

1

Вид на инвестицията

№

№ на проекта от ИАРА: / / / / / / / / / / / / / / / / /

Таблица за разходите

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"
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Приложение № 5
към чл. 44, ал. 1
Покритие на застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия.
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или
падащи предмети от тях.
3. Буря, ураган.
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед.
5. Измокряне от забравени кранове или чешми
или авария на водопроводни или отоплителни
инсталации.
6. Наводнения от природни бедствия.
7. Свличане на земни маси.
8. Земетресения.
9. Кражби от всякакъв тип.
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.
4617

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1811-НС
от 2 май 2012 г.
На 2 май 2012 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Красимир
Неделчев Минчев, избран от Тридесети многомандатен изборен район – Шумен, издигнат
от ПП „ГЕРБ“ в 41-ото Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в Тридесети многомандатен изборен
район – Шумен, Ралица Тодорова Ангелова
от листата на ПП „ГЕРБ“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател:
Румяна Сидерова
Секретар:
Севинч Солакова
4577
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С Т Р. 8 7   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 15 февруари 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Варна, и
Заповед № РД-09-478 от 21.06.2010 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам:
Да се преработи частично влезлият в сила
план за земеразделяне и/или одобрената карта
на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници на земеделски земи в
землището на гр. Провадия, община Провадия,
област Варна, в частта за имот с № 175007 с обща
площ на преработката 15,664 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие, гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър:
Св. Боянова
4386

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-252
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие
поради изсъхване на цялото дърво:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво – Благун
(Quercus frainetto Ten.), обявено със Заповед № 947
от 28.10.1982 г., заведено в Държавния регистър
под № 1402, намиращо се в местността Гробцето
в землището на с. Стамболово, община Стамболово, област Хасково.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
4400
ЗАПОВЕД № РД-253
от 26 март 2012 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
обстоятелството, че не са открити на терен:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Благун (Quercus frainetto), обявено със Заповед № 947 от 28.10.1982 г., заведено в Държавния
регистър под № 1401, намиращо се в местността
Гробцето в землището на с. Стамболово, община
Стамболово, област Хасково.
1.2. Благун (Quercus frainetto), обявено със За
повед № 947 от 28.10.1982 г., заведено в Държавния
регистър под № 1407, намиращо се в местността
Гробцето в землището на с. Стамболово, община
Стамболово, област Хасково.
1.3. Благун (Quercus frainetto), обявено със Заповед № 947 от 28.10.1982 г., заведено в Държавния
регистър под № 1408, намиращо се в местността
Гробцето в землището на с. Стамболово, община
Стамболово, област Хасково.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Караджова
4401

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
ЗАПОВЕД № РД-467
от 27 април 2012 г.
На основание чл. 21а от Закона за рибарството
и аквакултурите и чл. 5, ал. 1, т. 8 от Устройствения правилник на ИАРА нареждам:
I. Откривам конкурс за получаване на разрешително за стопански риболов за специализиран
уред – далян „Силистар”, със следните характеристики:
1. местоположение на обекта: община Царево,
землище Резово;
2. технически параметри:
– дълбочина на обекта – 8 – 12 м;
– дължина на хавлията – 120 м;
– размери на къщата – 40/15 м;
– сезонност на обекта – пролетен;
– размер на окото на торбата – 6 мм;
– категория – втора;
3. координати на характерните точки на зоната
на действие
№ наблюд. точка

X (m)

Y (m)

11 – точка на
връзване

4589886.061

9631584.875

12

4589777.080

9631635.125

13

4590131.981

9631707.651

14

4590117.094

9632084.265

15

4589281.982

9632469.804

16

4589015.087

9631893.130
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II. Минимални изисквания към кандидатите:
1. кандидатите за участие в конкурса трябва да
притежават професионален опит и квалификация
в областта на риболова не по-малко от 5 години
и технически възможности за осъществяването
на тази дейност;
2. кандидатите за участие в конкурса през
последните 2 години не трябва да са извършвали нарушения на Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА), установени с влезли в сила
наказателни постановления.
III. Документи, удостоверяващи изискванията
по т. II:
1. декларация за дейността на участника в
областта на риболова през последните 5 години,
в т. ч. данни за видовете риба, уловени през този
период, копия от разрешителни за стопански
риболов, риболовни дневници и други, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. свидетелства за правоспособност по чл. 14
ЗРА и други документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на
лицата, които ще извършват риболова;
3. описание на техническото оборудване, с
което ще се извършва риболовът, и документи
за собственост или основание за ползването му;
4. декларация, че не е извършвал нарушения
на ЗРА през последните 2 години, установени с
влезли в сила наказателни постановления.
IV. Критерии за комплексна оценка на офертите и относителната им тежест:
1. професионален опит и квалификация с
коефициент за крайната оценка 0,6;
2. технически възможности с коефициент за
крайната оценка 0,4;
3. предложена цена – общата оценка на комисията се формира от сбора на оценките по всеки
от критериите по т. 1 и 2, умножен с предложената цена за правото да се усвоява ресурс от
риба или други водни организми чрез използване
на специализирания уред за 10-годишен период;
4. методика за оценка на офертите съгласно
предвидените от закона критерии:
Крайната оценка на офертите се изчислява
по формулата:
(Х х 0,6 + Y х 0,4) х Z,
където
Х е оценката на комисията по критерий 1;
Y – оценката на комисията по критерий 2;
Z – предложената цена.
V. Определям минимална цена за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми чрез
използването на специализирания уред за 10-годишен период в размер 5400 лв.
VI. Получаването на документация за участие
в конкурса ще се извърши в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас на ул. Фердинандова
3, ет. 3, телефон/факс за връзка: (056) 846333,
електронен адрес: burgas@iara.government.bg.
VII. Офертите се подават в офиса на териториалното на ИАРА в Бургас на ул. Фердинандова
3, ет. 3, в срок до 40-ия ден, считано от датата на
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
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VIII. Офертите ще бъдат отворени в сградата в София, бул. Христо Ботев 17, на 45-ия ден,
считано от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
IX. Заповедта да бъде публикувана и в един
местен или национален ежедневник.
X. Определям лице за връзка Димитър Вълков;
адрес София, бул. Христо Ботев 17, ет. 4, телефон
02/8051676, 8051674, факс 02/8051686, електронен
адрес: dimitar.valkov@iara.government.bg.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на Административнопроцесуалния кодекс
чрез изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури до Софийския административен съд.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния зам. изпълнителен директор.
Изпълнителен директор:
Д. Господинов
4622

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-27
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на гр. София (части от
Слатина и Горубляне), район „Искър“, Столична
община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 9.09.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
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
4464

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 159
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 6.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин
№ 1 (сутерен), ж.к. Люлин, бл. 370, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 7100 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 4.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.

4190

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 160
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 5.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2,
ж.к. Люлин, бл. 370, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 105 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 10 500 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 1.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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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.

4191

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 161
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 243 от 13.05.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 4.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с пл. № 1099, м. Факултета, ул. Ив. Гарванов, ъгъла с ул. Медковец, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
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 31.05.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.

4192

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 162
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 7.06.2012 г. в 11 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ
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XXVIII-525, 528, кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 622 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 62 200 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 – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 5.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 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.

4193

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 165
от 6 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, Решение
№ 39 от 8.12.2011 г. на Столичния общински съвет
и Решение № 87 от 2.03.2012 г. на Надзорния съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация изменя т. 2 на Решение
№ 87 от 2.03.2012 г. (ДВ, бр. 29 от 2012 г.), като
текстът „Сделката се облага частично с ДДС“ се
заменя с „38,61 % от достигната на търга цена
се облага с ДДС“.

4336

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 170
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.
2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.06.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на поземлен
имот с идентификатор 68134.403.320 (УПИ IX,
кв. 512, м. Г Г Ц зона Г-14), ул. Стара планина
4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост върху
поземления имот.
2. Начална тръжна цена – 990 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
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3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 99 000 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 5.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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.

4493

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 171
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 388 от 23.06.
2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 11.06.2012 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ VIII за КОО, кв. 3, местност Дървеница, ул.
Иван Боримечката, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Студентски“, с право на
собственост върху УПИ.
2. Начална тръжна цена – 56 000 лв. (Сделката
се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 5600 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 7.06.2012 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 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.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 175
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 516 от 28.07. 2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 06.06.2012 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
УПИ II-523, 524, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново,
кв. 1, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“.
2. Начална тръжна цена – 1 025 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.) В обекта е изградена сграда
с временен градоустройствен статут, която не е
предмет на приватизационната сделка.
3. Стъпка на наддаване – 30 000 лв.
4. Депозит ът за у частие – 102 500 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 4.06.2012 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 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.

4495

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 61
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 24, ал. 2
ЗОЗЗ и чл. 35 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр.
Борово, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и парцеларен план, както следва:
– Парцеларен план за изграждане на проводи
през поземлени имоти по плана за земеразделяне
в м. Тръновица; ПИ № 000131 в м. Калън кору;
ПИ № 000130 в м. Калън кору; ПИ № 000127 в м.
Калън кору; ПИ № 000251 в м. Калън кору; ПИ
№ 000123 в м. Калън кору, пресичане на полски
пътища № 000230,000247, 000128, 054040 и пресичане на имот № 000115, представляващ Републикански път І – 5 клас (Велико Търново – Русе).
– План за застрояване в ПИ с предишен
номер № 000216 в м. Тръновица по плана за
земеразделяне на с. Обретеник, представляващ
ПИ № 000294, 000298, 000327, 000328, 000329 и
000330 след извършена делба.
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2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия във
връзка с одобряването на ПУП – ПЗ и ПП по
т. 1 от решението.

4426

Председател:
В. Панайотов

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 196
от 19 април 2012 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и
чл. 4, ал. 4 ЗПСК Общинският съвет – гр. Велико
Търново, отменя решения № 1215 от 24.02.2011 г.
(ДВ, бр. 21 от 2011 г.) и № 1466 от 29.09.2011 г.
(ДВ, бр. 83 от 2011 г.) в частта, касаеща приемане
на начална цена, начин на приватизация, дата на
търга, стъпка за наддаване, размер на депозита
за участие в търга за продажба на общински нежилищни имоти, представляващи: „Незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ
6158 кв. м, за който имот е отреден УПИ І – „За
производствени и складови дейности“, от кв. 2
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна
промишлена зона“; „Незастроен поземлен имот
с идентификатор № 10447.501.173 по КККР на
гр. Велико Търново, целият с площ 3449 кв. м,
за който имот е отреден УПИ ХІІІ – „За обслужващи и производствени дейности“, от кв. 4
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна
промишлена зона“.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 1184 от 20.01.2011 г. Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние
и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва: за „Незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ
6158 кв. м, за който имот е отреден УПИ І – „За
производствени и складови дейности“, от кв. 2
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна
промишлена зона – 160 830 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС; за
„Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.173 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 3449 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ХІІІ – „За обслужващи и производствени
дейности“, от кв. 4 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 91 880 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС. Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
„Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.4 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 6158 кв. м, за който имот е отреден УПИ І – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико
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Търново, Западна промишлена зона“ – 16 000 лв.;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.173 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 3449 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ХІІІ – „За обслужващи и производствени
дейности“, от кв. 4 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона“ – 9100 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
„Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.4 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 6158 кв. м, за който имот е отреден УПИ І – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 48 300 лв.;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.173 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 3449 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ХІІІ – „За обслужващи и производствени
дейности“, от кв. 4 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 27 600 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца, считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
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да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение.
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Председател:
Н. Ашиков

РЕШЕНИЕ № 197
от 19 април 2012 г.
І. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Велико Търново допуска поправка
в Решение № 123 от 23.02.2012 г. (ДВ, бр. 22 от
2012 г.) в частта, касаеща наименованието на
обект „Незастроен УПИ ІІ – „За производствени
и складови дейности“, от кв. 2 по ПУП на гр.
Велико Търново, представляващ ПИ с идентификатор № 10447.501.169 по КККР на гр. Велико
Търново“, който текст се заменя със: „Незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.169
по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ
7213 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІІ – „За
складова база на „Електроснабдяване“, от кв. 2
по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна
промишлена зона“.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 123 от 23.02.2012 г. Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Приема анализи на правното състояние
и начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва: за „Незастроен
поземлен имот с идентификатор № 10447.501.
169 по КККР на гр. Велико Търново, целият с
площ 7213 кв. м, за който имот е отреден УПИ
ІІ – „За складова база на „Електроснабдяване“,
от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона – 192 160 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.178 по КККР на гр. Велико Търново,
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целият с площ 16 187 кв. м, за който имот е отреден
УПИ І – „За филиал на творчески фонд на СБХ“,
от кв. 5 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново,
Западна промишлена зона – 918 980 лв., в която
не е включена стойността на дължимия ДДС;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.122 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 10 015 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 8 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 256 100 лв.,
в която не е включена стойността на дължимия
ДДС. Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените
в т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване, както следва: за
„Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.169 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 7213 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ІІ – „За складова база на „Електроснабдяване“, от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 19 200 лв.;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.178 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 16 187 кв. м, за който имот е
отреден УПИ І – „За филиал на творчески фонд
на СБХ“, от кв. 5 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 91 800 лв.;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.122 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 10 015 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 8 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 25 600 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се
получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне в
агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за
„Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.169 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 7213 кв. м, за който имот е отреден
УПИ ІІ – „За складова база на „Електроснабдяване“, от кв. 2 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 57 700 лв.;
за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.178 по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ 16 187 кв. м, за който имот е
отреден УПИ І – „За филиал на творчески фонд
на СБХ“, от кв. 5 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 275 700 лв.;
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за „Незастроен поземлен имот с идентификатор
№ 10447.501.122 по КККР на гр. Велико Търново,
целият с площ 10 015 кв. м, за който имот е отреден УПИ ІV – „За производствени и складови
дейности“, от кв. 8 по ПУП – ПР на гр. Велико
Търново, Западна промишлена зона – 76 800 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Зап лащането на договорени те цени и
сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за
определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца, считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената
част започва да се начислява законна лихва
(ОЛП плюс 10), а при забава с повече от 30 дни
продавачът има право едностранно да развали
договора, без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с
началната вноска купувачът заплаща пълния
размер на дължимия ДДС; собствеността на
имота се прехвърля на купувача с подписването
на договора, като за периода до окончателното
изплащане на определената цена имотът се
ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира привати
зационните сделки за обектите по установения
от закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14
дни след датата на съответния търг при същите
условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената дата за съответния повторен търг при
условията на това решение.
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Председател:
Н. Ашиков
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РЕШЕНИЕ № 198
от 19 април 2012 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 ЗПСК и Заповед № РД-22-152 от
28.01.2008 г. на кмета на Община Велико Търново
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Изменя т. 1 на Решение № 1346 от 19.04.2007 г.
в частта, касаеща наименованието на обект „УПИ
І от кв. 45 по плана на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивше училище)“, вместо
който текст да се чете: „Незастроен урегулиран
поземлен имот І, отреден „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 1658 кв. м“; „Незастроен
урегулиран поземлен имот ІІІ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1397 кв. м“; „Незастроен урегулиран поземлен имот ІV – „За
обществено обсл у ж ване“, от к в. 45 с площ
1500 кв. м; „Незастроен урегулиран поземлен
имот V – „За обществено обслужване“, от кв.
45 с площ 1635 кв. м“; „Незастроен урегулиран
поземлен имот VІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 1500 кв. м“; „Незастроен
урегулиран поземлен имот VІІ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1623 кв. м“; „Урегулиран поземлен имот VІІІ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45, с площ 2362 кв. м, с построена в него сграда (навес) със ЗП 53,20 кв. м“;
„Урегулиран поземлен имот ІХ – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 по плана на с. Пчелище,
с площ 3432 кв. м, заедно с построена в него
сграда (бивше училище с две пристройки) с РЗП
1534,19 кв. м“.
2. Отменя решения № 118 от 20.03.2008 г.,
№ 285 от 17.07.2008 г. (ДВ, бр. 73 от 2008 г.), № 514
от 19.03.2009 г. (ДВ, бр. 26 от 2009 г.) и № 895
от 22.04.2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.) в частта,
касаеща приемане на начална цена, начин на
приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване,
размер на депозита за участие в търга за продажба
на общински нежилищни имоти, намиращи се в
с. Пчелище, община Велико Търново, и представ
ляващи: незастроен урегулиран поземлен имот І,
отреден „За обществено обслужване“, от кв. 45 с
площ 1658 кв. м; незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ – „За обществено обслужване“, от
кв. 45 с площ 1397 кв. м; незастроен урегулиран
поземлен имот ІV – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 1500 кв. м; незастроен
урегулиран поземлен имот V – „За обществено
обслужване“, от кв. 45 с площ 1635 кв. м; незастроен урегулиран поземлен имот VІ – „За
обществено обсл у ж ване“, от к в. 45 с площ
1500 кв. м; незастроен урегулиран поземлен имот
VІІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с
площ 1623 кв. м; незастроен урегулиран поземлен
имот VІІІ – „За обществено обслужване“, от кв.
45 с площ 2362 кв. м; урегулиран поземлен имот
ІХ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 по
плана на с. Пчелище, с площ 3432 кв. м, заедно
с построена в него сграда (бивше училище с две
пристройки) с РЗП 1534,19 кв. м.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от
Наредбата за търговете и конкурсите и Решение
№ 1346 от 19.04.2007 г. Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

1. Приема анализи на правното състояние и
начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, намиращи се в с. Пчелище, община
Велико Търново, както следва: за „Незастроен
УПИ І, отреден „За обществено обслужване“, от
кв. 45 с площ 1658 кв. м“ – 6600 лв., в която цена
не е включена стойността на дължимия ДДС; за
„Незастроен УПИ ІІІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 1397 кв. м“ – 5600 лв., в
която цена не е включена стойността на дължимия ДДС; за „Незастроен УПИ ІV – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 1500 кв.
м – 7100 лв., в която цена не е включена стойността на дължимия ДДС; за „Незастроен УПИ
V – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ
1635 кв. м“ – 7280 лв., в която цена не е включена
стойността на дължимия ДДС; за „Незастроен
УПИ VІ – „За обществено обслужване“, от кв.
45 с площ 1500 кв. м“ – 11 900 лв., в която цена
не е включена стойността на дължимия ДДС; за
„Незастроен УПИ VІІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45 с площ 1623 кв. м“ – 13 380 лв., в
която цена не е включена стойността на дължимия
ДДС; за „УПИ VІІІ – „За обществено обслужване“,
от кв. 45, с площ 2362 кв. м, с построена в него
сграда (навес) със ЗП 53,20 кв. м“ – 17 200 лв., в
която цена не е включена стойността на дължимия
ДДС. Сделките се облагат с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочените в
т. 1 обекти чрез публичен търг с явно наддаване при
стъпка на наддаване, както следва: за „Незастроен
УПИ І , отреден „За обществено обслужване“, от
кв. 45 с площ 1658 кв. м“ – 660 лв.; за „Незастроен
УПИ ІІІ – „За обществено обслужване“, от кв.
45 с площ 1397 кв. м“ – 560 лв.; за „Незастроен
УПИ ІV – „За обществено обслужване“, от кв.
45 с площ 1500 кв. м“ – 710 лв.; за „Незастроен
УПИ V – „За обществено обслужване“, от кв.
45 с площ 1635 кв. м“ – 720 лв.; за „Незастроен
УПИ VІ – „За обществено обслужване“, от кв.
45 с площ 1500 кв. м“ – 1150 лв.; за „Незастроен УПИ VІІ – „За обществено обслужване“, от
кв. 45 с площ 1623 кв. м“ – 1300 лв.; за „УПИ
VІІІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45, с
площ 2362 кв. м, с построена в него сграда (навес)
със ЗП 53,20 кв. м“ – 1700 лв.
3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга – 28 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“;
начало на търга – 14 ч.; място на търга – голямата
зала на общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба за горепосочените обекти.
Определя цена за продажба на комплект тръжна
документация за отделен обект в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614
52 на Общинската агенция за приватизация при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация
се получава от Общинската агенция за приватизация – стая 419 на общината, след представяне
в агенцията на документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит, както следва: за „Незастроен УПИ І, отреден „За обществено обслужване“, от
кв. 45, с площ 1658 кв. м“ – 1980 лв.; за „Незастроен
УПИ ІІІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45,
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с площ 1397 кв. м“ – 1680 лв.; за „Незастроен
УПИ ІV – „За обществено обслужване“, от кв.
45, с площ 1500 кв. м“ – 2150 лв.; за „Незастроен
УПИ V – „За обществено обслужване“, от кв. 45,
с площ 1635 кв. м“ – 2200 лв.; за „Незастроен
УПИ VІ – „За обществено обслужване“, от кв.
45, с площ 1500 кв. м“ – 3600 лв.; за „Незастроен УПИ VІІ – „За обществено обслужване“, от
кв. 45, с площ 1623 кв. м“ – 4000 лв.; за „УПИ
VІІІ – „За обществено обслужване“, от кв. 45, с
площ 2362 кв. м, с построена в него сграда (навес)
със ЗП 53,20 кв.м“ – 5200 лв.
Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на последния работен ден, предхождащ датата на търга,
по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на
Общинската агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMB BGSF.
6. Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извършат
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в левове по сметка № BG50 SOMB
9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за
приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обектите се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от определената цена; срок
за издължаване на остатъка – не по-голям от
24 месеца, считано от датата на сключване на
договора, като купувачът издължава остатъка по
договореност на равни вноски, всяка от които
е дължима през не повече от шест месеца; при
закъснение от графика върху неиздължената част
започва да се начислява законна лихва (ОЛП плюс
10), а при забава с повече от 30 дни продавачът
има право едностранно да развали договора, без
да дължи връщане на получените до развалянето
на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС;
собствеността на имота се прехвърля на купувача
с подписването на договора, като за периода до
окончателното изплащане на определената цена
имотът се ипотекира в полза на продавача.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок за
оглед на обектите – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи
за участие в търга – до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на ОбАП да организира приватиза
ционните сделки за обектите по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
9. При неявяване на купувачи повторни търгове
за непродадените обекти да се проведат 14 дни след
датата на съответния търг при същите условия.
10. В случай на неявяване на купувачи и
за обявените повторни търгове да се проведат
последващи поредни търгове на 28-ия ден след
обявената датата за съответния повторен търг
при условията на това решение.

4445

Председател:
Н. Ашиков

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ВЪРБИЦА
РЕШЕНИЕ № 3-1
от 14 март 2012 г.
На основание чл. 25, т. 1 и 3, като са удовлетворени условията на чл. 24, т. 1 и 2 от Закона
за административно-териториалното устройство
на Република България, Общинският съвет – гр.
Върбица, създава селищно образувание – „Курортен комплекс Върбица“.

4482

Председател:
К. Хасан

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 126
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3
ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и
реда за лицензираните оценители и чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуално представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Включва в годишния план за работа по
приватизация на общинска собственост – 2012 г.,
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: дворно
място с площ 15 851 кв.м заедно с построените
в него сгради: административна сграда с площ
530 кв.м, магазин с тоалетна с площ 94 кв.м,
портиерна с площ 9 кв.м, производствена сграда
с площ 30 кв.м, ремонтно-техническа база (гл.
и спом. корпуси) с площ 1452,32 кв.м и стоянка
с навес с площ 140 кв.м, намиращо се в УПИ
ІІІ – „За благоустроител“ – ООД“, в кв. 51 по
плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица.
2. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: дворно
място с площ 15 851 кв.м заедно с построените
в него сгради: административна сграда с площ
530 кв.м, магазин с тоалетна с площ 94 кв.м,
портиерна с площ 9 кв.м, производствена сграда
с площ 30 кв.м, ремонтно-техническа база (гл.
и спом. корпуси) с площ 1452,32 кв.м и стоянка
с навес с площ 140 кв.м, намиращо се в УПИ
ІІІ – „За благоустроител“ – ООД“, в кв. 51 по
плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица.
3. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключване
на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да възложи
дейностите по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка
за обект – дворно място с площ 15 851 кв.м, заедно
с построените в него сгради: административна
сграда с площ 530 кв.м, магазин с тоалетна с площ
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94 кв.м, портиерна с площ 9 кв.м, производствена сграда с площ 30 кв.м, ремонтно-техническа
база (гл. и спом. корпуси) с площ 1452,32 кв.м и
стоянка с навес с площ 140 кв.м, намиращо се в
УПИ ІІІ – „За благоустроител“ – ООД“, в кв. 51
по плана на ИПЗ на гр. Горна Оряховица чрез
пряко договаряне в съответствие с Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално
представителство.
5. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние на обекта на приватизация.

4396

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 202
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
1. Във връзка с Решение КЗЗ-03 от 1.03.2012 г.
на Комисията за земеделски имоти към МЗХ
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за определяне на трасе за обект: „Външен
водопровод от съществуваща водопроводна мрежа на кв. Черноконево до черпателен резервоар
на ПС „Меричлери“, община Димитровград, с
обща дължина 8530 м и сервитут от 21,570 дка
за землището на гр. Меричлери и 32,998 дка в
землището на кв. Черноконево – Димитровград,
така както е отразено в графичната част на проекта и регистрите към него.
2. Възлага на кмета на общината при спазване
на изискванията на чл. 57 ППЗОЗЗ и чл. 61, ал. 2,
т. 4 ЗГ да проведе необходимите процедури за
учредяване на съответните права за прокарване
на водопровода.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.

4427

Председател:
Ст. Димитров

РЕШЕНИЕ № 203
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Във връзка с чл. 75, ал. 4 и § 5, ал. 9 от Закона за горите одобрява подробен устройствен
план – план за застрояване на поземлени имоти:
21052.352.31, 21052.352.32, 21052.352.35, 21052.352.36,
21052.352.37, 21052.352.38, 21052.352.39, 21052.352.41,
21052.352.42, 21052.352.43, 21052.352.44, 21052.352.46,
21052.352.47 и 21052.352.48, по кадастралната карта
на Димитровград, представляващи част от отдел
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15, подотдели „б“, „1“, „3“, „5“, „6“, „7“ от държавен
горски фонд, включени в концесионната площ на
„Вулкан Цимент“ – АД, за обект: „Разширение
на кариера „Юрт дере“ – Димитровград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.

4428

Председател:
Ст. Димитров

РЕШЕНИЕ № 204
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши:
Одобря ва п ред ложен и я о т фи рма „Компас – Караджов и сие“ проект за специализирана
устройствена план-схема за разполагане на кабелно трасе за интернет мрежа в Димитровград
по етапи, както следва: І етап: ул. Цар Борис,
ул. Лайпциг, бул. Димитър Благоев, ул. Първи
май, кв. Васил Левски; ІІ етап: кв. Славянски; ІІІ
етап: кв. Простор; ІV етап: кв. Раковски; V етап:
ул. Лайпциг, ул. Захари Стоянов, кв. Каменец;
VІ етап: ул. Захари Зограф, кв. Каменец до ул.
Велико Търново – кв. Марийно; VІІ етап: кв.
Марийно – кв. Вулкан, при спазване изискванията на чл. 286, ал. 2 от Закона за електронните
съобщения за възможно въздушно окачване за
кварталите с нискоетажно застрояване съгласно
действащия актуализиран общ градоустройствен
план на Димитровград.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Димитровград
пред Административния съд – Хасково.

4429

Председател:
Ст. Димитров

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
РЕШЕНИЕ № 121
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129 , ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долна Митрополия, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „Електропровод СН 20 kV
за фотоволтаични слънчеви преобразуватели в
землището на с. Славовица, община Долна Митрополия“ с обща дължина 2268,02 м, преминаващ
през поземлени имоти – общинска собственост,
както следва:
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„полски път“ – публична общинска собственост, с
кад. № 001102; 001104; 001220; 001219 по КВС на с.
Славовица, община Долна Митрополия, за трасе
на подземен ел. провод 20 kV с дължина 1787,40 м;
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улица в рег улаци я – п убли чна общинска
собственост, с кад. № 000267 по плана на с. Славовица, община Долна Митрополия, за трасе на
подземен ел. провод 20 kV с дължина 480,62 м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Плевен, чрез Община
Долна Митрополия.

4353

Председател:
П. Петров

РЕШЕНИЕ № 122
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долна Митрополия, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – „Подземно ел. кабелно трасе 20 kV
от поземлен имот № 079011 по КВС на с. Славовица до поземлен имот № 000428 по КВС на гр.
Тръстеник, община Долна Митрополия“ с обща
дължина 10 722,18 м, преминаващо през поземлени имоти – общинска собственост, както следва:
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„пътища IV клас“ – публична общинска собственост, с кад. № 001023 по КВС на с. Славовица,
община Долна Митрополия, за трасе на подземен
ел. провод 20 kV с дължина 2051,83 м;
улица в рег улаци я – п убли чна общинска
собственост, с кад. № 000267 по плана на с. Славовица, община Долна Митрополия, за трасе на
подземен ел. провод 20 kV с дължина 1014,66 м;
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„полски път“ – публична общинска собственост,
с кад. № 001033 по КВС на с. Славовица, община
Долна Митрополия, за трасе на подземен ел.
провод 20 kV с дължина 2,14 м;
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„местен път“ – публична общинска собственост,
с кад. № 000558 по КВС на с. Ореховица, община Долна Митрополия, за трасе на подземен ел.
провод 20 kV с дължина 1564,43 м;
поземлен имот с начин на трайно ползване
„пътища IV клас“ – публична общинска собственост, с кад. № 000317 по КВС на гр. Тръстеник ,
община Долна Митрополия, за трасе на подземен
ел. провод 20 kV с дължина 3113,37 м;
поземлен имот с начин на трайно ползване
„пътища IV клас“ – публична общинска собственост, с кад. № 000036 по КВС на гр. Тръстеник,
община Долна Митрополия, за трасе на подземен
ел. провод 20 kV с дължина 2556,49 м;
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„местен път“ – публична общинска собственост,
с кад. № 000034 по КВС на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, за трасе на подземен ел.
провод 20 kV с дължина 304,71 м;
поземлен имот с начин на трайно ползване
„полски път“ – публична общинска собственост,
с кад. № 000427 по КВС на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, за трасе на подземен ел.
провод 20 kV с дължина 103,93 м;
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поземлен имот с начин на трайно ползване
„пасище мера“ – публична общинска собственост,
с кад. № 000428 по КВС на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, за трасе на подземен ел.
провод 20 kV с дължина 10,62 м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Плевен, чрез Община
Долна Митрополия.
Председател:
П. Петров
4354
РЕШЕНИЕ № 123
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долна Митрополия, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – „Подземно ел. кабелно трасе
от поземлен имот № 0300126 по КВС на с. Комарево до поземлен имот № 001022 по КВС на с.
Славовица, община Долна Митрополия“ с обща
дължина 16 603,92 м, преминаващо през поземлени имоти – общинска собственост, както следва:
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„полски път“ – публична общинска собственост, с
кад. № 001064; 001210; 001024; 001022 по КВС на с.
Славовица, община Долна Митрополия, за трасе
на подземен ел. провод 20 kV с дължина 4936,83 м;
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„полски път“ – публична общинска собственост,
с кад. № 000622; 000637; 000653; 000642; 000655;
000656; 000659; 000641 по КВС на с. Подем, община Долна Митрополия, за трасе на подземен
ел. провод 20 kV с дължина 3274,72 м;
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„полски път“ – публична общинска собственост,
с кад. № 500237; 500024; 500025; 500026; 500200
по КВС на с. Комарево, община Долна Митрополия, за трасе на подземен ел. провод 20 kV с
дължина 7988,58 м;
поземлен имот с начин на трайно ползване
„пасище – мера“ – публична общинска собственост, с кад. № 000460 по КВС на с. Славовица,
община Долна Митрополия, за трасе на подземен
ел. провод 20 kV с дължина 98,21 м;
поземлен имот с начин на трайно ползване
„пасище – мера“ – публична общинска собственост, с кад. № 591005 по КВС на с. Подем, община Долна Митрополия, за трасе на подземен
ел. провод 20 kV с дължина 160,47 м;
поземлени имоти с начин на трайно ползване
„пасище – мера“ – публична общинска собственост, с кад. № 300126; 300128 по КВС на с. Комарево, община Долна Митрополия, за трасе на
подземен ел. провод 20 kV с дължина 145,11 м.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Плевен, чрез Община
Долна Митрополия.
Председател:
П. Петров
4355
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ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 94
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12, ал. 2
ЗУТ, Решение № 4, протокол № 7 от 8.06.2011 г. на
Общинския експертен съвет и Решение № КЗЗ-04
от 1.03.2012 г. на Комисията за земеделски земи
при Министерството на земеделието и храните
Общинският съвет – гр. Етрополе, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
имот № 000112, м. Здравеца, землище с. Рибарица,
община Етрополе, с който имотът се отрежда „За
фотоволтаични системи“ и за него се определя
предимно производствена (Пп) устройствена зона
с устройствени показатели: етажност ≤ 3 и височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване
(Пзастр.) – 80 %, коефициент на интензивност
(Кинт.) – 2,5, минимална озеленена площ – 20 %,
начин на застрояване – свободно, съгласно приетата графична част на проектната документация.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Етрополе пред Административния съд – София
област.
Председател:
Хр. Андреев
4219

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 159
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 5 ЗСПЗЗ, чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 59, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3
ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
1. Дава съгласие за преминаване на електропровод през поземлени имоти с идентификатор
36498.704.1001 – пасище, мера, публична общинска
собственост, по КККР, м. Беж бунар, гр. Карлово, съответстващ на ПИ 011001 по плана на
новообразуваните имоти, ПИ с идентификатор
36498.704.1006 – пасище, мера, публична общинска
собственост, по КККР, м. Беж бунар, съответстващ
на ПИ 011006 по плана на новобразуваните имоти,
ПИ с идентификатор 36498.704.9607 – улица, по
КККР, м. Ени кория, гр. Карлово, съответстващ на
ПИ 702.9607 по плана на новообразуваните имоти,
и ПИ с идентификатор 36498.704.9611 – улица, м.
Ени кория, гр. Карлово.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура – електропровод
за захранване на поземлен имот с идентификатор
36498.704.4009 по КККР, съответстващ на ПИ
702.4009 по плана на новобразуваните имоти, и
ПИ с идентификатор 36498.704.4010 по КККР,
съответстващ на ПИ 702.4010 по плана на новобразуваните имоти, местност Ени кория, да премине
през ПИ с идентификатор 36498.704.1001 – пасище, мера, публична общинска собственост, по
КККР, м. Беж бунар, гр. Карлово, съответстващ
на ПИ 011001 по плана на новобразуваните имоти,
ПИ с идентификатор 36498.704.1006 – пасище,
мера, публична общинска собственост, по КККР,
м. Беж бунар, съответстващ на ПИ 011006 по
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плана на новообразуваните имоти, ПИ с идентификатор 36498.704.9607 – улица, по КККР, м.
Ени кория, гр. Карлово, съответстващ на ПИ
702.9607 по плана на новобразуваните имоти,
ПИ с идентификатор 36498.704.9611 – улица, м.
Ени кория, гр. Карлово, съответстващ на ПИ
702.9611 по плана на новобразуваните имоти, и
ПИ 36498.704.4009 – друг вид терени със селищен
характер – частна собственост, по КККР, м. Ени
кория, съответстващ на ПИ 702.4009 по плана
на новобразуваните имоти, землище гр. Карлово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

4496

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 160
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 124, ал. 3, чл. 59, ал. 1,
чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за създаване на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ), както и приложената В и
К схема за захранване на ПИ с идентификатор
36498.390.101 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), съответстващ на ПИ
№ 390101 по картата на възстановената собственост (КВС), местност Юртовете, землище гр.
Карлово – кв. Сушица.
Проектът предвижда за ПИ с идентификатор
36498.390.101 да се образува УПИ 390101 – База за
изкупуване на черни и цветни метали в местност
Юртовете, землище гр. Карлово – кв. Сушица, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

4497

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 161
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3, чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проект за създаване на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация и
застрояване (ПРЗ), както и приложените В и К
и ел. схеми за захранване на ПИ № 064023 и ПИ
№ 064030 в местността Тарла Топрак, землище
на с. Ведраре, община Карлово, във връзка с
промяна на производствената дейност.
Проектът предвижда за ПИ 064025 и ПИ
064030 да се образува нов урегулиран поземлен
имот І 064025,064030 – за ферма за патки в мест-
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ността Тарла Топрак, землище на с. Ведраре, и
застрояване в тях при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона чисто производствена (Пч).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

4498

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 164
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Допълва Решение № 760, взето с протокол
№ 37 от заседание на Общинския съвет – гр.
Карлово, проведено на 25.03.2010 г., след думите:
„преминаване през чужд имот със следния текст:
„през имот 000074 – канал, публична общинска
собственост“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.

4499

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 92
от 17 април 2012 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ, протоколи от 19.08.2011 г. и 17.02.2012 г.
на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и в изпълнение на съдебно решение № 3090 от 1.03.2011 г.
на Върховния административен съд по адм.д.
№ 7132/2010 одобрявам плана на новообразуван
имот по § 4к, ал. 1 ЗСПЗЗ с идентификатор
41112.10.167 в м. Могилата, землището на гр.
Кюстендил, община Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред А дминистративния съд – К юстендил, в      
14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.

4395

Областен управител:
Вл. Стойков

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 99
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 8 от протокол № 1
от 14.02.2012 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елпровод НН за обект: „Складове
за селскостопанска продукция“ до поземлен имот
с идентификатор 49494.666.408 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж,
община Мъглиж, собственост на „Светлина – Чолпанов“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
4430
РЕШЕНИЕ № 100
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка със Решение № 8
от протокол № 1 от 14.02.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Мъглиж Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот с идентификатор
49494.666.408 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мъглиж, община Мъглиж,
собственост на „Светлина – Чолпанов“ – ЕООД.
С плана за застрояване в имота се предвижда изграждане на складове за селскостопанска
продукция.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
Председател:
Мл. Чернаков
4431

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 106
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1,
т. 4, чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на УПИ
I-185, кв. 275, м. Кротиря, в землището на гр.
Поморие и необходимост от осигуряване на трасе
за изграждане на техническа инфраструктура
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно ел. захранване на сграда за сезонно
ползване с апартаменти, студиа, ателиета, магазини, бистро, ресторант и басейн в УПИ I-185,
кв. 275 в м. Кротиря, землище на гр. Поморие – кабели НН“, с трасе и сервитут на кабелите,
преминаващи през ПИ 57491.16.564 – полски път,
и 57491.16.565 – път от републиканската пътна
мрежа, който е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
Председател:
М. Енева
4484
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РЕШЕНИЕ № 111
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1,
т. 3, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
поради възникнали инвестиционни намерения
на собственика на ПИ 022201, м. Гара Лъка в
землището на с. Каменар, настъпили изменения
в устройствените условия и необходимостта от
осигуряване на целесъобразно застрояване Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 022201 в м. Гара
Лъка, землището на с. Каменар, с който план
имотът се отрежда „За предимно производствена зона“ – за фотоволтаична електроцентрала,
при показатели: Кплътност – 80 %, Кинт. – 2,0,
максимална височина Н – 10 м, минимално озеленяване – 20 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
Председател:
М. Енева
4485
РЕШЕНИЕ № 113
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1,
т. 3, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
поради възникнали инвестиционни намерения
на собственика на ПИ 022202, м. Гара Лъка в
землището на с. Каменар, настъпили изменения
в устройствените условия и необходимостта от
осигуряване на целесъобразно застрояване Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 022202 в м. Гара
Лъка, землището на с. Каменар, с който план
имотът се отрежда „За предимно производствена зона“ – за фотоволтаична електроцентрала,
при показатели: Кплътност – 80 %, Кинт. – 2,0,
максимална височина Н – 10 м, минимално озеленяване – 20 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
Председател:
М. Енева
4486
РЕШЕНИЕ № 114
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1,
т. 3, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
поради възникнали инвестиционни намерения,
настъпили изменения в устройствените условия
и необходимостта от осигуряване на целесъобразно застрояване Общинският съвет – гр.
Поморие, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор
57491.30.604 в м. Изравнителя, землището на гр.
Поморие, с който план имотът се отрежда „За
жилищно строителство“, при показатели: Кплътност – 30 %, Кинт. – 0,8, максимална височина
Н – 7 м, минимално озеленяване – 50 %, съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери, който
е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
Председател:
М. Енева
4487
РЕШЕНИЕ № 115
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 9, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 4,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП в ПИ
140024 в м. Алената пръст, землището на с. Страцин, с трасе и сервитут на кабела, преминаващи
през ПИ 568 – полски път“, който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
Председател:
М. Енева
4488
РЕШЕНИЕ № 116
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1,
т. 3, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
поради възникнали инвестиционни намерения
на собственика на ПИ 022205, м. Гара Лъка в
землището на с. Каменар, настъпили изменения
в устройствените условия и необходимостта от
осигуряване на целесъобразно застрояване Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 022205 в м. Гара
Лъка, землището на с. Каменар, с който план
имотът се отрежда „За предимно производствена зона“ – за фотоволтаична електроцентрала,
при показатели: Кплътност – 80 %, Кинт. – 2,0,
максимална височина Н – 10 м, минимално озеленяване – 20 %, съгласно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, който е изложен в сградата
на Община Поморие, ул. Солна 5.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Бургаския административен съд.
Председател:
М. Енева
4489
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13. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 27 април 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута 	
6838587
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато 	
3137520
Инвестиции в ценни книжа
16208824
Всичко активи: 	
26184931
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
8392616
Задължения към банки
6251091
Задължения към правителството
и бюджетни организации
4450807
Задължения към други депозанти
1259759
Депозит на управление „Банково“
5830658
Всичко пасиви:
26184931
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител
К. Христов
на БНБ:
Сн. Деянова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 27 април 2012 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
44191
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1495029
Дълготрайни материални и
нематериални активи
177019
Други активи
9667
Депозит в управление „Емисионно“
5830658
Всичко активи:
7556564
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2788061
Други пасиви
14554
Всичко задължения:
2802615
Основен капитал
20000
Резерви
4678962
Неразпределена печалба
54987
Всичко собствен капитал:
4753949
Всичко пасиви:
7556564
Подуправител на БНБ:
Гл. счетоводител
Д. Костов
на БНБ:
Сн. Деянова
4591
12. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с Решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,14 на
сто, считано от 1 май 2012 г.
4590
12. – Висшият съдебен съвет на основание
чл. 194а от Закона за съдебната власт обявява свободните бройки за административни ръководители
в органите на съдебната власт, както следва:
1.1. административен ръководител – председател
на Софийски районен съд – вакантна;
1.2. административен ръководител – председател
на Районен съд – Димитровград – вакантна;
1.3. административен ръководител – апелативен
прокурор на Апелативна прокуратура – София – вакантна;
1.4. административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – гр. Червен
бряг – вакантна.
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В 14-дневен срок от датата на обнародване на
свободната длъжност в „Държавен вестник“ кандидатите следва да подадат в администрацията на
ВСС заявление (по образец – чл. 36, ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане на конкурсите
и за избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт), че желаят да участват в избора за административен ръководител на
съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат и документите по чл. 181, ал. 3
от Закона за съдебната власт.
4500
17. – Техническият университет – София, обявява конкурси за: професори по: професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електронни преобразуватели“ – един,
към катедра „Силова електроника“ – ФЕТТ; 5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност
„Комуникационни мрежи и системи“ – един, към
катедра „Комуникационни мрежи“ – ФТК; доценти
по: професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Физика“ – един, към Департамента по приложна физика; 5.2 Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Уреди и
системи за аналитични измервания за контрол на
среди“ – един, към катедра „ Електроизмервателна
техника“ – ФА, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Техническия университет – София, в съответните
факултетни канцеларии: ФЕТТ – каб. 1332а, тел. 965
22 20; ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72; ДПФ – каб.
10413, тел. 965 31 04; ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06.
4501
18. – Техническият университет – София, обявява конкурс за Инженерно-педагогическия факултет
в Сливен за професор по професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност
„Диференциални уравнения“, за нуждите на катедра
„Математика, физика и химия“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667 323.
4576
8. – Химикотехнологичният и металургичен
университет обявява конкурси за: доценти по: 3.8.
Икономика (Организация и управление на производството) – един, 4.2. Химически науки (Органична
химия) – един, 4.2. Химически науки (Аналитична
химия) – един, 4.2. Химически науки (Физикохимия) – един, 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика (Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление) – един, 5.6. Материали
и материалознание (Материалознание и технология
на машиностроителните материали) – един, 5.10.
Химични технологии (Технология на силикатите,
свързващите вещества и труднотопимите неметални
материали) – един; професори по: 4.2. Химически
науки (Неорганична химия) – един, 4.5. Математика
(Диференциални уравнения) – един, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8,
сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 81 63 120 и 81 63 136.
4656
11. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 1 м.р., заедно с плансхеми на инженерната инфраструктура в граници:
бул. Сливница, бул. Добринова скала, ул. Проф.
Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров
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без УПИ II, IV, V, VI и VII от кв. 73. На основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез район „Люлин“.
4512
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 2 м.р., заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура в граници: бул.
Царица Йоанна, бул. Добринова скала, ул. Проф.
Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров. На
основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез район „Люлин“.
4513
13. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 3 м.р., заедно с плансхеми на инженерната инфраструктура в граници:
бул. Царица Йоанна, бул. Добринова скала, ул.
Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров. На основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез район „Люлин“.
4514
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс за ж.к. Люлин – 4 м.р., заедно с плансхеми на инженерната инфраструктура в граници:
бул. Райко Даскалов, бул. Добринова скала, ул.
Захари Стоянов и бул. Панчо Владигеров. На основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез район „Люлин“.
4515
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 5 м.р., заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура
в граници: бул. Райко Даскалов, бул. Добринова
скала и бул. Панчо Владигеров. На основание
чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
4516
17. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 7 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Индира Ганди, бул. Добринова скала,
бул. Джавахарлал Неру и бул. Царица Йоанна. На
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основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез район „Люлин“.
4517
18. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 8 м.р., заедно с план-схеми на инженерната инфраструктура
в граници: бул. Панчо Владигеров, бул. Царица
Йоанна, ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим. На
основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез район „Люлин“.
4518
19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 9 м.р., заедно
с план-схеми на инженерната инфраструктура в
граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна,
ул. Ген. Асен Николов и ул. Крим без кв. 31г. На
основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез район „Люлин“.
4519
20. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 10 м.р., заедно с
план-схеми на инженерната инфраструктура в граници: бул. Луи Пастьор, бул. Царица Йоанна, бул.
Добринова скала и ул. Ген. Владимир Денчев. На
основание чл. 128, ал. 5 и 10 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общината чрез район „Люлин“.
4520
2. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване
на АГРС – Игнатиево“ в ПИ № 017170 по КВС на
землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с дължина на трасето 1432,80 м. Подробният
устройствен план засяга поземлени имоти по КВС
на гр. Игнатиево: № 017102 – лозе – земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, № 017103 – лозе на наследници на Димитър
Маринов Русев, № 017106 – лозе на наследници на
Стоян Георгиев Узунов, № 000070 – полски път на
община Аксаково, № 017115 – лозе на наследници
на Хрисанка Атанасова Колева, № 000068 – полски
път на община Аксаково, № 000087 – нива на наследници на Яна Георгиева Кадиева, № 000059 – дере
на община Аксаково, № 000090 – полски път на
община Аксаково, № 000061 – полски път на община Аксаково, № 000046 – път IV клас на община
Аксаково, и № 000063 – пасище, мера – земи по
чл. 19 ЗСПЗЗ. Планът се намира в сградата на
общинската администрация, Аксаково, и всички
заинтересовани лица могат да се запознаят с него.
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На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план до кмета на общината.
4369
2а. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване
на трафопост тип БКТП 1х1000 kVA, 20/0,4 kV в
ПИ № 147044, чрез разкъсване на съществуващо
кабелно захранване от ВЕЛ 20 kV „Единство до
трафопост тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ № 150010“ по
КВС на землище с. Генерал Кантарджиево, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на с. Генерал
Кантарджиево: № 147044 – жилищна територия
на „Цветелина“ – ЕООД, № 000389 – полски път
на община Аксаково, и № 000685 – полски път на
община Аксаково. Планът се намира в сградата на
общинската администрация, Аксаково, и всички
заинтересовани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за
подробен устройствен план до кмета на общината.
4370
1. – Община Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект „Външна ел.
връзка за фотоволтаична централа в ПИ 008032 в
землището на село Верен“, община Братя Даскалови, преминаваща през поземлени имоти № 008012,
008013 и 500279 в землището на с. Верен, община
Братя Даскалови. Проектът се намира в дирекция
„УТИСПП“ при Община Братя Даскалови. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да направят писмени
възражения, предложения и искания в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4533
11. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 5 от 10.04.2012 г.
за строителство на обект: „Замяна на съществуващ
ТП „ХМС“, с изграждане на нов БКТП „ХМС“
2х1000 kVА (с трансформатор 2х630 kVА), 20/0,4
kV, реконструкция на съществуващ кабел 20 kV за
захранване на нов БКТП „ХМС“ на летище Бургас
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1
ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
4389
1. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация за обслужващи
улици и транспортен достъп до новообособени
УПИ за имоти 501.380 и 501.395 по плана на с.о.
„Острица 2“, землище кв. Банево, гр. Бургас, който
е изложен за разглеждане в ТД „Освобождение“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
4285
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2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
ПУП – план за улична регулация за обслужваща
улица за транспортно обслужване на имоти в масиви 128, 141, 142, 143, 144 и 145 в местност Мадика,
землище гр. Бургас, който е изложен за разглеждане
в ТД „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
4286
37. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП (подробен устройствен план) – ПУР (план за улична регулация)
за обект: ул. Девня, Варна, в участъка от о.т. 3310
до о.т. 4524 (от ул. Ралица (ул. Г. Пеячевич) до
бул. Република). Материалите са изложени в отдел
„Инфраструктурни проекти“, Община Варна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община Варна.
4403
18. – Областен управител на област Враца на
основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 150, ал. 8
ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със
Заповед № 118 от 6.04.2012 г. е одобрен технически
инвестиционен проект като част от комплексен
проект за инвестиционна инициатива и е издадено
Разрешение за строеж № 01 от 6.04.2012 г. за обект:
„Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
на „Михайлов ТВ“ – ООД, София“ на територията
на област Враца, етап: „с. Галатин – с. Три кладенци – с. Девене, кабелно трасе в регулация и извън
регулация“ с възложител „Михайлов ТВ“ – ООД,
София. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението
подлежи на обжалване чрез областния управител
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4352
121. – Община Девня на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са изработени проект на подробен устройствен план – парцеларен план на електропровод, преминаващ през
ПИ 20482.33.66, ПИ 20482.33.58 и ПИ 20482.33.68 по
КК на землището на гр. Девня, проект на подробен
устройствен план – парцеларен план на път в ПИ
20482.33.58 по КК на землището на гр. Девня и проект
на подробен устройствен план – парцеларен план на
водопровод в ПИ 20482.33.57 и ПИ 20482.33.58 по КК
на землището на гр. Девня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общината.
4390
14. – Община Добричка, област Добрич, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връзка
от път ІІ-29 Варна – Добрич до Регионално депо за
ТБО – регион Добрич, в ПИ № 000056“, съгласно
приложения ПУП – парцеларен план. Проектът
за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Добричка, стая 229, в сградата на
администрацията. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4391

С Т Р.

104

ДЪРЖАВЕН

4. – Община Златоград, област Смолян, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП в обхват
на улична регулация от о.т. 426 до о.т. 432 в кв.
84, 84А и 85 по плана на Златоград. Проектът
предвижда премахване на нереализирана обслужваща улична регулация, обединяване на кварталите и промяна на границите на прилежащите
урегулирани поземлени имоти в съответствие с
границите на поземлените имоти по кадастралната карта на Златоград. Заинтересованите лица
могат да прегледат проекта в техническата служба
на общинската администрацията – Златоград,
като в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания до кмета на
Община Златоград.
4393
182. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура (трасе
за кабелна линия 20 kV за присъединяване към
системата СН 20 kV на фотоволтаична централа
в УПИ 053059-І – производство на електроенергия от ВЕИ – фотоволтаична инсталация (ПИ
0543065), в м. Баламачка, землище с. Войнягово,
община Карлово, част от КПИИ по чл. 150 ЗУТ,
преминаващ през ПИ 053045, 053030, 000248,
000245 – полски пътища – публична общинска
собственост, ПИ 000246 – общински напоителен
канал, ПИ 054015 – нива, общински поземлен
фонд. Проектът е изложен за разглеждане в стая
№ 205 в сградата на общинската администрация. Съгласно 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 – Карлово.
4442
26. – Община Кресна, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен П У П – ПРЗ за пром яна на Н У ПИ
№ 012001, м. Джалевото, землище гр. Кресна,
община Кресна, област Благоевград, от „нива“
в У ПИ № 012001 с основно предназначение
„Об“ – „Обществено обслужване“, и конкретно
предназначение „Търговски център за продажба
на детски съоръжения“ при граници и съседи на имота: изток – имот № 012013 – „пасище – мера“, собственост на ОбС – гр. Кресна,
юг – имот № 012002 – „нива“, собственост на
„Ем – Ви“ – ООД, запад – имот № 012012 – „пасище – мера“, собственост на ОбС – гр. Кресна,
и на север – имот № 015129 – „жп транспорт“,
собственост на държавата.
4328
51 3. – Общ и н а Кърд ж а л и на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на квартали с № 161, 162, 182, 183, 186, 195, 196, 197, 198
и 270 на ж.к. Възрожденци – III част, гр. Кърджали. Проектът е изложен в дирекция „АСУТ“
при Община Кърджали, стая 214. 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 администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
4532
4. – Община Ловеч, дирекция „Устройство на
територията“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за план – схема
за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – подземна кабелна мрежа за пренос
на данни, телевизионен сигнал и интернет в
ж. к. Червен бряг, Ловеч, и контактни терени в
зона „Имеритински“ и зона „България“, Ловеч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения до кмета на
общината. Проектът е изложен в сградата на
Община Ловеч, стая 227.
4329
40. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП (ПП) – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за имоти ПИ № 137020
и ПИ № 137021, местност Халитова кория, землище с. Георги Добрево, община Любимец. БКТП
е ситуирано в имот ПИ № 137020 – общински
пътища, до съществуващо БКТП в ПИ № 107024.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Любимец.
4436
66. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за проучване подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план – допълнение за обект:
„Път I-1 (Е-79) обход на гр. Монтана от км
102+060 до км 114+512.20“ в землището на гр.
Монтана. Проектът предвижда допълнение към
ПУП за обход на гр. Монтана, с което се засягат
допълнително поземлени имоти от землището на
гр. Монтана. Списък с номерата на засегнатите
поземлени имоти и имената на записаните като
техни собственици в регистрите към кадастралната
карта на гр. Монтана са поставени на информационното табло на общината в гр. Монтана. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта в
стая 105, ет. 1 на Община Монтана и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинска администрация – Монтана.
4376
4. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
ел. кабел за присъединяване на обект: „Склад
за селскостопанска продукция“ в ПИ 49494.49.48
по кадастралната карта на гр. Мъглиж, област
Стара Загора, към електропреносната мрежа.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
4437
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4а. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел за присъединяване на обект: „Склад
за селскостопанска продукция“, в ПИ 054026 по
КВС на с. Зимница, община Мъглиж, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
4438
4б. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на ел.кабел за присъединяване на обект: „Склад
за селскостопанска продукция“, в ПИ 063002 по
КВС на с. Зимница, община Мъглиж, област
Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
4439
4в. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за изграждане
на разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия за захранване на
поземлен имот с идентификатор 49494.49.505,
собственост на ЕТ „Робид – Росен Димитров“, от
съществуващ газопровод в границите на урбанизираната територия на гр. Мъглиж. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
4440
29. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ за ПИ 172020 в м. Сюлейманова чешма
с придружаващите ел. и В и К схеми, землище с.
Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4326
30. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ за ПИ 176006 в м. Софиларски път с
придружаващите ел. и В и К схеми, землище с.
Тъжа, община Павел баня, област Стара Загора.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4327
994. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен ПУП – пар-
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целарен план за трасе на външен водопровод и
външно ел. захранване до имоти с идентификатори 56126.292.4 и 292.10, м. Белия път, землище гр.
Петрич. Трасетата и сервитутите са предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в
масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП за външен
водопровод, както следва: имот № 56126.304.20,
към ПУП – ПП за външно ел. захранване, както
следва: имот № 56126.304.20, към ПУП – ПП за
външно ел. захранване, както следва: 56126.304.20,
56126.310.51, 56126.413.20, 56126.413.21, 56126.413.22,
землище гр. Петрич. Проектът се намира в
сградата на Община Петрич. В едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
4372
92. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени:
проект за частично изменение на ПУП – план
за регулация на имоти, заключени между ул.
Ал. Стамболийски, ул. Кирил и Методий и ул.
Добруджа и ул. Неофит Рилски, ул. Кирил и
Методий и ул. Добруджа по плана на гр. Полски Тръмбеш; проект за частично изменение на
ПУП – план за застрояване на имоти, заключени между ул. Ал. Стамболийски, ул. Кирил и
Методий и ул. Добруджа и ул. Неофит Рилски,
ул. Кирил и Методий и ул. Добруджа по плана
на гр. Полски Тръмбеш; комуникационно-транспортен план и организация на движението за
частично изменение на ПУП – план за регулация
и застрояване на имоти, заключени между ул.
Ал. Стамболийски, ул. Кирил и Методий и ул.
Добруджа и ул. Неофит Рилски, ул. Кирил и
Методий и ул. Добруджа по плана на гр. Полски
Тръмбеш. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация.
4377
5. – Община гр. Сандански на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройстовен план – парцеларен план
за проектно трасе на водопровод и електропровод
за УПИ № 028001 в м. Агов подслон, землище на
с. Склаве, община Сандански. Трасето на електропровода започва от съществуващ електропровод,
пресичащ западния край на УПИ № 028001 в м.
Агов подслон, землище на с. Склаве, община
Сандански, и достига до новопредвидения трафопост в същия имот. Трасето на водопровода
започва от съществуващ водопровод, пресичащ
имот № 000149 – полски път, продължава по
него и преминава през имот № 071034 – дере,
имот № 000175 – път IV клас, всички в м. Агов
подслон, землището на с. Склаве, община Сандански. Планът е изложен в сградата на общината,
ет. 4, стая 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4441
3. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод средно напрежение от
ЖР стълб № 26 на ВЛ 20 kV „Феникс/Летище“ от
ПС „ТЕЦ Сливен“ до ПИ 017019, м-ст До коруча,
з-ще с. Самуилово, община Сливен, за присъединяване на фотоволтаична централа в същия
имот. Трасето преминава през ПИ 0004, 00011,
00013 и 00022 – полски, местни и републикански
пътища – общинска и държавна собственост, в
з-ще с. Самуилово, община Сливен. 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.
4262
4. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 1 kV от ТП „Север“ – с.
Скобелево, на ВЛ 20 kV „Кермен“ от ПС „Нова
Загора“, за присъединяване на фотоволтаична
електроцентрала в УПИ ІV-9, кв. 1 по плана на
с. Скобелево, община Сливен. Трасето преминава
през имоти 000568 и 000567 – полски пътища,
общинска собственост, в землището на с. Скобелево, община Сливен. 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.
4263
6. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
подземен електропровод 1 kV от ТП „Център“, с.
Гергевец, на ВЛ 20 kV „Тракия“ от ПС „Речица“
до поземлен имот 056037, з-ще с. Гергевец, община
Сливен, за присъединяване на фотоволтаична
централа в същия имот. Трасето преминава
през имоти 000210 и 000216 – местен и полски
път – общинска собственост, в землището на с.
Гергевец, община Сливен. 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.
4264
7. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
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на водопроводно отклонение за поземлен имот
67338.91.5, местност Сливенски път, землище гр.
Сливен. Трасето преминава през имоти 67338.90.7
и 67338.89.2 – общинска собственост, в местност
Бършен, землище гр. Сливен. 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.
4265
6. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 6 от
протокол № 11 от 3.04.2012 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на част
от квартали 370б и 370в, гр. Хасково. Променя се
уличната регулация между осови точки о.т.160о.т.1162-о.т.159-о.т.161. Изместват се уличнорегулационната линия по южната граница на имоти
№ 77195.724.175 и № 77195.724.176. Западно от УПИ
ІІІ и южно от УПИ ІІ, кв. 370в, се проектират
12 паркоместа. Вследствие на изменението на
уличната регулация се променят очертанията
и площите на УПИ ІХ, кв. 370б, и УПИ VІІ за
озеленяване, кв. 370в. Проектират се нови урегулирани поземлени имоти, както следва: в кв.
370б – УПИ Х (за имот № 77195.724.178), който
се отрежда „За обществено обслужване“; в кв.
370в – УПИ VІІІ, който се отрежда „За озеленяване“. Изменението на плана за регулация
е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и
надписи в проекта. Проектът се намира в Дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
4371
130. – Община гр. Хисаря, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че с Решение № 22, взето с
протокол № 5 от 8.03.2012 г. на ЕСУТ при Община Хисаря, е съгласуван ПУП – парцеларен
план на въздушна електропроводна линия ВЛ
110 kV „Чернозем – Пясъчник“, преминаваща
през землищата на Елешница (приобщено към
Паничери), Ново Железаре и Старо Железаре,
община Хисаря. Проектът на плана се намира в
сградата на общинската администрация, Хисаря,
отдел „Устройство на територията“, ет. 2, и може
да се разгледа всеки присъствен ден. Недоволните
могат да подадат писмени възражения до кмета на
общината в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4333
278. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128 , ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на водопроводно отклонение до
поземлен имот № 000090 през поземлени имоти
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№ 000132 и 000131 по КВС на землище с. Търнава,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл.
Освобождение 1, стая 103. 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.
4276
278а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на ел. проводно отклонение до
поземлен имот № 000090 през поземлени имоти
№ 000081, 000109, 000132 и 000131 по КВС на
земл ище с. Търнава, община „Тунджа“. Проектът
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „АТО и С“ в сградата на общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1, стая
103. 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.
4277
191. – Община с. Опан, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че съгласно Заповед № 69 от 21.03.2012 г. на кмета на Община
Опан е допуснато изработване на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура за подобект: „Външно ел. захранване към
обект: Новоизградена газоизмервателна станция
(ГИС) – с. Ястребово, община Опан, област
Стара Загора“, преминаващ през ПИ 000129,
000125 – собственост на Община Опан, и през ПИ
037034, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
София, по КВС на с. Ястребово, община Опан,
област Стара Загора. Проектът се намира в
общинската администрация, стая 24, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 и чл. 121, ал. 1 ЗУТ заинтересуваните страни могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4398

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по Заповед № ОА-АК-193 от 3.04.2012 г. на Областен 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 изменението и допълнението на чл. 50 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Якоруда, прието с Решение № 56
по протокол № 6 от 16.03.3012 г. на ОбС – Якоруда, в Административния съд – Благоевград,
е образувано адм. д. № 214/2012 и е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
15.06.2012 г. в 11 ч.
4511
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Административният съд – Ловеч, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Агенция
„Военни клубове и военно-почивно дело“, представлявана от изпълнителния директор Петър
Манолов, със съдебен адрес Плевен, ул. Дойран
77, отдел „Северозападен“, против чл. 14, ал. 2,
чл. 20, ал. 2, 4 и 5 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услугите на територията на община Тетевен,
приета с Решение № 390 от 24.02.2009 г. от Общинския съвет – гр. Тетевен, по което е образувано
адм.д. № 84/2012, насрочено за 28.05.2012 г. от 11 ч.
4588
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 106/2012, насрочено за 27.06.2012 г.
от 13,30 ч., по оспорване от Велин Велинов Терзиев от Доспат, ул. Малтепе 30, Велин Менков
Терзиев от Доспат, ул. Малтепе 30, Румен Менков
Терзиев от Доспат, ул. Александър Стамболийски 42, Абибе Салихова Терзиева от Доспат, ул.
Малтепе 30, и Атидже Ахмедова Терзиева от
Доспат, ул. Малтепе 30, против Заповед № А-38
от 20.02.2006 г. на кмета на Община Доспат,
издадена на основание чл. 129, ал. 2 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ, протокол № 26 от
8.12.2005 г., т. 5, с която е одобрен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за част от УПИ VІІ – зеленина, в кв. 15 по плана
на Доспат, като част от УПИ VІІ – зеленина,
се преотрежда за обществено обслужване и се
образува нов УПИ ХХ – за търговия и услуги,
кв. 15 по плана на Доспат, и се оформя в зона
за обществено обслужване със застрояване до
три етажа. Пешеходната пътека на запад от новия УПИ ХХ се запазва като улична регулация.
Обслужването на новия УПИ ще е от съществуващата улица на юг от него. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство,
като подадат заявление до Административния
съд – Смолян, по номера на образуваното адм.
дело, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадената жалба.
4587

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 11582/2011 по описа на II отделение,
34 състав, насрочено за 12.06.2012 г. от 15,30 ч.,
по жалбата на Николай Николов Камбу ров
срещу Заповед № РД-09-50-731 от 26.05.2011 г.
на главния архитект на Столичната община, с
която е одобрено изменение на план за регулация
на гр. Банкя, кв. 123, изменение границите на
УПИ I – „За лесопарк“, и отреждане на нов УПИ
Х-1048, 1049, както и план за застрояване за УПИ
Х-1048, 1049, кв. 123, гр. Банкя. В едномесечен
срок от деня на обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да се конституират като ответници по
делото чрез подаване на заявление до съда.
4534
Ямболският окръжен съд, гр. колегия, съобщава на Елени Йоаннис Папатеодору с последен
известен адрес Република Гърция, п.к. 68100,
гр. Александропулис, ул. Сократис Иконому 6,
да се яви в канцеларията на гражданското отделение на съда (стая 218, ет. 2) в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
за връчване на съдебни книжа (уведомление
по чл. 41, ал. 1 и 2 ГПК) в качеството є на ответница по гр. д. № 168/2011 по описа на ЯОС,
заведено от ищеца в производството по делото
„Арис Импорт Експорт“ – ООД, Ямбол, с цена
на исковата претенция 39 428,68 лв. Указва на
Елени Йоаннис Папатеодору да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
4535
Варненският районен съд, ХХ състав, призовава Николай Борисов Арнаудов с последен известен
адрес Варна, ул. Иван Драсов 16, вх. А, ет. 4, ап.
16, и Емилия Борисова Арнаудова-Антонова с
последен известен адрес Варна, ул. Иван Драсов
16, вх. А, ет. 4, ап. 17, сега с неизвестни адреси,
да се явят в съда на 29.06.2012 г. в 13,30 ч. като
заинтересовани страни по гр. д. № 19574/2011,
заведено от Златка Георгиева Иванова и Петър
Георгиев Петров, за иск с правно основание § 4к,
ал. 6 ПРЗ на ЗСПЗЗ. Призованите да посочат
съдебни адреси в страната, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
4589
Русенският районен съд, XIII гр. състав, съобщава на Нийл Едуърд Елиът, роден на 14.04.1980 г.
във Великобритания, с последен временен адрес
в Република България – Русе, ул. Борисова 81,
вх. 4, ет. 3, в момента с неизвестен адрес, в двуседмичен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на съда на адрес: Русе, ул. Александровска 57,
в качеството на ответник по гр.д. № 2311/2012
по описа на РРС, за да получи препис от исковата молба на Филиз Мехмедова Елиът от Русе
с приложените писмени доказателства. Ако в
указания срок ответникът не се яви, за да получи преписи от исковата молба и приложенията,
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищцата.
4312
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Софийският районен съд, III гражданско
отделение, 89 състав, уведомява Андреас Савва,
роден на 7.06.1958 г. в Никозия, Кипър, гражданин на Кипър, без постоянен и настоящ адрес
в Република България, че е ответник по гр.д.
№ 1717/2012, образувано по предявен от Веселка
Тодорова Станчовска-Савва иск за развод, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, III ГО, бул. Цар Борис III № 54, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
4458
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр. д. № 628/2011 по
мотивирано искане на Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
София, против Кристиян Сашков Тодоров с постоянен адрес гр. Брегово, област Видин, ул. Г.
Димитров 47, и настоящ адрес Велико Търново,
ул. Димитър Найденов 127, вх. Б, ет. 1, с цена на
иска 134 800 лв. и същото е насрочено за първо
открито съдебно заседание на 25.09.2012 г. за
9,30 ч., като се иска на основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност,
както следва:
От Кристиян Сашков Тодоров на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
1. лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“ с ДК № ВН1265ВК, дата на първа регистрация – 5.03.1996 г., рама № ZFA17600002317524;
2. лек автомобил марка „Ауди“, модел „80“
с ДК № ВН4689ВК, дата на първа регистрация – 30.07.1993 г., рама № WAUZZZ8CZPA165385;
3. лек автомоби л марка „Фолксваген“, мо де л „К ара в е“ с Д К № ВН4 817 ВК , дат а н а
п ъ р в а р е г и с т р а ц и я – 21 . 0 3 .1 9 9 1 г. , р а м а
№ WV2ZZZ70ZMH044013; 4. лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“ с ДК № ВН6718ВК,
дата на първа регистрация – 10.02.1997 г., рама
№ W V WZZZ3BZ V PO71704; 5. лек автомобил
марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК № ВН0075ВМ,
дата на първа регистрация – 7.05.1999 г., рама
№ W0L0TGF35X2216929; 6. лек автомобил марка
„Алфа Ромео“, модел „146“ с ДК № ВН0215ВМ,
дата на първа регистрация – 3.07.2001 г., рама
№ ZAR93000004190015; 7. лек автомобил марка
„Форд“, модел „Ескорт“ с ДК № ВН0933ВМ,
дата на първа регистрация – 21.01.1996 г., рама
№ W F0FX XGCA FTB46693; 8. лек автомобил
марка „Сеат“, модел „Толедо“ с ДК № ВН0959ВМ,
дата на първа регистрация – 23.01.1995 г., рама
№ VSSZZZ1LZZR014260; 9. лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК № ВН1392ВМ,
дата на първа регистрация – 21.11.1996 г., рама
№ W0L000051V2058582; 10. лек автомобил марка
„Форд“, модел „Галакси“ с ДК № ВН2920ВМ,
дата на първа регистрация – 16.11.1997 г., рама
№ WF0GXXPSWGVC07625; 11. лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с ДК № ВН3759ВМ,
дата на първа регистрация – 2.11.1995 г., рама
№ W V WZZZ1HZRW483693; 12. лек автомобил
марка „БМВ“, модел „318 ТДС“ с ДК № ВН5293ВМ,
дата на първа регистрация – 1.06.1999 г., рама
№ WBACF510X0EV54203; 13. лек автомобил мар-
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ка „Фиат“, модел „Пунто“ с ДК № ВН5818ВМ,
дата на първа регистрация – 7.08.1998 г., рама
№ ZFA17600002648212; 14. товарен автомобил
марка „Форд т ра нзи т“ с ДК № ВН7605ВМ,
дата на първа регистрация – 6.09.1989 г., рама
№ SFAVXXBDVVKP21746; 15. лек автомобил марка „БМВ“, модел „325 ТДС“ с ДК № ВН8631ВМ,
дата на първа регистрация – 15.11.1996 г., рама
№ WBACC41000EN43102; 16. лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК № ВН9528ВМ,
дата на първа регистрация – 25.04.1997 г., рама
№ W0L000051V2197438; 17. лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“ с ДК № ВН9694ВМ,
дата на първа регистрация – 7.03.1995 г., рама
№ WVWZZZ3AZSE144139; 18. лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „ВИТО 110“ с ДК № ВН9695ВМ,
дата на първа регистрация – 30.03.1998 г., рама
№ VSA63817413116789; 19. лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“ с ДК № ВН0015ВР,
дата на първа регистрация – 1.03.1989 г., рама
№ WVWWZZZ31ZKE205881; 20. лек автомобил
марка „Фолксваген“, модел „Поло“ с ДК № ВН1876ВР, дата на първа регистрация – 30.07.1999 г.,
рама № WVWZZZ6KZXR587742; 21. лек автомобил
марка „Опел“, модел „Астра“ с ДК № ВН1912ВР,
дата на първа регистрация – 10.06.1992 г., рама
№ W0L000059N2636750; 22. лек автомобил марка „Фиат“, модел „Мареа“ с ДК № ВН1923ВР,
дата на първа регистрация – 3.03.1998 г., рама
№ ZFA18500000213324; 23. лек автомобил марка „Исузу“, модел „Тропер“ с ДК № ВН1924ВР,
дата на първа регистрация – 8.02.1991 г., рама
№ JACUBS17CM7100150; 24. лек автомобил марка „Форд“, модел „Фокус“ с ДК № ВН2030ВР,
дата на първа регистрация – 15.10.1999 г., рама
№ WF0AXXGCDAWA41194; 25. товарен автомобил марка „Опел“, модел „Мовано“ с ДК № ВН2373ВР, дата на първа регистрация – 23.12.1999 г.,
рама № VN1F9BEH520930512; 26. лек автомобил
марка „Опел“, модел „Аст ра“ с ДК № ВН2788ВР, дата на първа регистрация – 1.01.1994 г.,
рама № W0L000054R2558641; 27. лек автомобил
марка „Ауди“, модел „А 4“ с ДК № ВН3019ВР,
дата на първа регистрация – 4.12.1996 г., рама
№ WAUZZZ8DZVAO65765; 28. товарен автомобил
марка „Ивеко“, модел „29 Л 12 ХПИ“ с ДК № ВН3052ВР, дата на първа регистрация – 25.04.2003 г.,
рама № ZCFC2980005432075; 29. лек автомобил
марка „БМВ“, модел „525 ТДС“ с ДК № ВН3297ВР,
дата на първа регистрация – 23.12.1996 г., рама
№ WBADF71090BS21914; 30. товарен автомобил
марка „Опел“, модел „Мовано“ с ДК № ВН3401ВР,
дата на първа регистрация – 19.10.2001 г., рама
№ VN1F9BCE525564213; 31. лек автомобил марка „Пежо“, модел „Партнер“ с ДК № ВН4197ВР,
дата на първа регистрация – 29.09.2000 г., рама
№ VF35FWJZE60315571; 32. лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“ с ДК № ВН4387ВР,
дата на първа регистрация – 14.02.1995 г., рама
№ WF0NX XGBBNR J33314; 33. лек автомобил
марка „Опел“, модел „Вектра“ с ДК № ВН4781ВР,
дата на първа регистрация – 22.07.1999 г., рама
№ W0L0JBF35X7075255; 34. лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“ с ДК № ВН5173ВР,
дата на първа регистрация – 16.12.1999 г., рама
№ W0L0TGF75Y2072750; 35. лек автомобил марка
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„Фолксваген“, модел „Голф“ с ДК № ВН9331ВК,
дата на първа регистрация – 1.01.2001 г., рама
№ WVWWZZZ1JZ2B038769.
От Кристиян Сашков Тодоров на основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД
– сумата 3200 лв. от продажбата на л. а. марка
„Опел“, модел „Астра“ с ДК № ВН3436ВК, рама
№ W0L000053V2029918.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в тозипроцес, че
могат да встъпят в делото, като предявят своите
претенции пред Видинския окръжен съд не покъсно от два месеца от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен всетник“.
4459
Габровският окръжен съд обявява, че е образувано гр. д. № 151/2012 със страни: Комисията
за установяване на имущество, придобито от
престъпна дейност, БУЛСТАТ 131463734, чрез
зам.-председателя Антоанета Стоянова Цонкова, с
адрес за призоваване: Велико Търново, пл. Център
2, стая 211А (сградата на областния управител)
против Иван Кръстев Дочев с постоянен адрес
Габрово, ул. Свищовска 75, ет. 11, ап. 61, понастоящем в Затвора – гр. Ловеч; Цветелина Антонова
Дочева с постоянен адрес Казанлък, кв. Васил
Левски, бл. 19, вх. Б, ап. 21, с правно основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД и с искане за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 92 060,87 лв., а именно:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД от Иван
Кръстев Дочев и от Цветелина Антонова Дочева
– л. а., марка и модел „Фиат купе“, с рег.
№ ЕВ2939АВ, рама № ZFA175000P0030836, двигател № 836A30001677671, цвят червен, дата на първа
регистрация – 8.03.1996 г.; пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е 3500 лв.;
– л. а., марка и модел „Мерцедес 300 СЕ“, с
рег. № ЕВ3232АА, рама № WDB1400321A009914,
двигател без номер, цвят черен, обем: 2800 куб.
см; дата на първа регистрация – 8.10.1993 г.; пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е 8500 лв.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД от Иван Кръстев Дочев и от Цветелина Антонова Дочева
– су мата от 14 50 0 лв., представл яваща
пазарна стойност към момента на продажбата
на лек автомобил „Мерцедес С 300 ТД“, рег.
№ ЕВ77882А А, рама № W DB1401351А 373144,
двигател № 60696112003924; дата на първа регистрация – 11.06.1997 г.;
– су мата от 35 0 0 0 лв., представл яваща
пазарна стойност към момента на продажбата
на товарен автомобил „Додж Рам Трак“, рег.
№ ЕВ1505АР, рама № 1D3HU18D43J573770; двигател: 3NX57LTK323210056; дата на първа регистрация – 24.11.2003 г.;
– сумата от 5000 лв., получена от продажбата
на 100 дружествени дяла от капитала на „Дифпе
Трейд“ – ЕООД, ЕИК 123517090 (предишно наименование „Бате Митко“ – ЕООД, настоящо
наименование „ФМ А – Хaрачерев“ – ЕООД),
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регистрирано с решение № 842 от 21.02.2000 г.
по ф. д. № 547/2000 по описа на Габровския
окръжен съд;
– сумата от 2500 лв., получена от продажбата на 25 броя дружествени дяла от капитала на
„Дочев и сие“ – ЕООД, ЕИК 107501125 (предишно
наименование „Катина и сие“ – ЕООД, настоящо
наименование „Адвизер“ – ЕООД), регистрирано
с решение № 1433 от 26.10.1999 г. по ф. д. № 913/99
по описа на Габровския окръжен съд;
– сумата общо от 23 060,87 лв., постъпила по
разплащателната сметка в лева с IBAN BG 13
PRCB92301009929919, открита на 29.12.2005 г. в
„ПроКредит Банка“ – АД, с титуляр Иван Кръстев
Дочев, за погасяването на отпуснатия с договор
за Прокредит Динамо № 11Д00575 от 29.12.2005 г.
потребителски кредит, за придобиването на която
сума лицето не е представило доказателства за
законен източник.
Заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото до първото заседание за разглеждане на делото. Първото
съдебно заседание по делото е насрочено за
2.10.2012 г. от 14 ч.
4460

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националното ръководство на Демократи
за силна България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 13 от устава на ДСБ на свое редовно заседание, проведено на 23.01.2012 г., в присъствието
на всички членове на Националното ръководство
и Парламентарната група единодушно реши да
свика Национално събрание на 30.06.2012 г. в
11 ч. в НДК, зала 3, пл. България 1, в София
при следния дневен ред: 1. политически доклад
на председателя на ДСБ; 2. финансов отчет на
националния ковчежник на ДСБ; 3. попълване
състава на Националното ръководство на ДСБ;
4. попълване състава на националния вътрешнопартиен арбитраж; 5. политическа дискусия; 6.
промени в устава на ДСБ; 7. приемане на политическа резолюция. Регистрацията на делегатите
започва от 9 ч. Делегатите на националното
събрание от общинските/районните организации
на ДСБ се определят на базата на получените
гласове на последните парламентарни избори.
4593
154. – Управителният съвет на Българската
федерация по волейбол, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава свиква редовно
общо събрание на БФ „Волейбол“ на 14.06.2012 г.
в 10 ч. в гр. Правец, кв. Езерото 8, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на БФ
„Волейбол“ през предходния период; 2. приемане
на финансовия отчет на БФ „Волейбол“ за 2011 г.;
3. приемане на бюджета на БФ „Волейбол“ за
2013 г.; 4. промени в устава на БФ „Волейбол“; 5.
приемане на членове на управителния съвет. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите делегати.
4595
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на прокурорите в
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
16.06.2012 г. в 11 ч. в София, ул. Пиротска 7, ет. 2,
в сградата на Съюза на юристите в България
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на АПБ за периода 2011 – 2012 г.; 2. приемане на
финансов отчет на АПБ за периода 2011 – 2012 г.;
3. приемане на одитен доклад по финансовия отчет; 4. приемане на оставки на отделни членове
на УС на АПБ; 5. избор на нови членове на УС
на АПБ; 6. обсъждане на размера на годишния
членски внос в АПБ. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
4575
60. – Управителният съвет на сдружение
„Съюз на българските писатели“, София, на
основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.06.2012 г. в 8,30 ч. в София, ул. Г.
С. Раковски 108, залата на Научно-техническите
съюзи, при дневен ред: избор на членове на управителния съвет на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
4474
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Институт за българска философска култура“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 22.06.2012 г. в 14 ч. в седалището на ИБФК в София, ул. Алфред Нобел 1,
бл. 4, вх. Б, ап. 10, общо събрание при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
ИБФК през 2011 г.; 2. одобряване на финансов
отчет на ИБФК за 2011 г.; 3. приемане на насоки
за бъдещата дейност на ИБФК; 4. разни. Материалите, свързани с общото събрание, се намират
в седалището на ИБФК и са на разположение
на членовете му.
4536
15. – Управителният съвет на Синдиката на
локомотивния персонал в България (СЛПБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание със статут на конференция на 22.06.2012 г.
в 12 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза 106,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
на управителния съвет за дейността на СЛПБ
през 2011 г.; 2. приемане на отчет на финансовоконтролната комисия за финансовата 2011 г.; 3.
приемане на годишния финансов отчет за 2011 г.;
4. приемане на изменения и допълнения в устава
на СЛПБ; 5. избиране и освобождаване, включително освобождаване от отговорност, на членове
на управителния съвет и ФКК; 6. приемане на
основните насоки и програми за дейността на
СЛПБ през 2012 г. и следващите; 7. обсъждане
и приемане на щата и бюджета на СЛПБ за
настоящата година; 8. приемане на проекти за
колективни трудови договори и споразумения; 9.
приемане на мерки и форми за провеждане на
ефективни синдикални действия; 10. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
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събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
4583
58. – Националният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално Движение Русофили“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 23.06.2012 г.
в 11 ч. в София, ул. Раковски 108, сградата на
ФНТС, ет. 2, зала № 4, при следния дневен ред:
1. отчет на Националния съвет за дейността на
сдружението за периода октомври 2007 г. – май
2012 г.; 2. стратегия на Национално Движение
Русофили; 3. основни насоки и задачи за дейността на Национално Движение Русофили за
периода 2012 – 2016 г.; 4. промени в устава на
сдружението; 5. избор на нов национален съвет
на сдружението; 6. разни. Съгласно чл. 13, ал. 1
от устава и решението на предишното общо събрание нормата на представителство в общото
събрание е на 30 членове на сдружението – един
делегат (член на събранието).
4475
63. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на българките автомобилисти“ (СБА), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 27.06.2012 г. в 10,30 ч. в залата
на Националния комитет на Българския Червен
кръст в София, ул. Джеймс Баучер 76, общо
събрание на сдружението при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2011 г.
и основни приоритети за развитие на СБА през
2012 – 2013 г.; 2. приемане на бюджета на СБА
за 2012 г. Материалите за общото събрание са
на разположение на делегатите в клоновете на
САБ седем дни преди събранието. Регистрацията
на делегатите ще започне в 10 ч. на 27.06.2012 г.
4503
64. – Управителният съвет на Българската
асоциация на частните училища (БАЧУ), София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.06.2012 г. в 10 ч. в София, ул. Христо
Белчев 21, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет на управителния
съвет за дейността на БАЧУ през 2011 г.; 3. план
за дейността на БАЧУ през 2012 г.; 4. финансов
отчет за 2011 г. и бюджет за 2012 г.; 5. разни.
4504
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейски център по управление“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
28.06.2012 г. в 7 ч. на адрес: София, ул. Г. Бенковски
10, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада
с отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2011 г.; 2. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на следващия ден в 7 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на явилите се членове. Всички документи във
връзка със събранието ще бъдат на разположение
на членовете на посочения по-горе адрес.
4472
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Рибарско дружество Василак“,
Банско, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
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общо събрание на 22.06.2012 г. в 17 ч. в Банско,
ул. Рила 6, кафе-клуб „Камбана“, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за
дейността на сдружението за 2011 г.; 2. отчет на
контролния съвет за дейността на сдружението за
2011 г.; 3. приемане на промени в управителния
съвет на сдружението; 4. приемане на промени
в контролния съвет на сдружението; 5. приемане
на решение за избор на нов председател на сдружението; 6. разни. При липса на кворум съгласно
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред в седалището на сдружението от 9 до 18 ч. всеки работен ден.
4585
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Енимъл Райтс България“, Велико Търново, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
1.07.2012 г. в 10,30 ч. на адрес: Велико Търново,
ул. Мизия 9, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за ликвидация на сдружението; 2.
определяне на ликвидатор; 3. определяне на срок
на ликвидацията; 4. определяне на възнаграждение на ликвидатора; 5. разни.
4586
66. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“, Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение № 1 от протокол № 4 от
17.04.2012 г. от заседание на УС на сдружението
свиква общо събрание на 24.06.2012 г. в 10 ч. в
малкия салон на читалище „Слънце“ в гр. Ихтиман при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на УС; 2. отчетен доклад на КС; 3. промени в
управителния съвет на сдружението; 4. промени
в устава на сдружението; 5. разни. При липса на
кворум за провеждането на общото събрание на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден с един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
4592
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб „Ботев“,
Ихтиман, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22,
ал. 1 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 3.10.2012 г. в 17 ч. в заседателната
зала на Общинския съвет – гр. Ихтиман, ул.
Цар Освободител 123, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за спортно-състезателната
дейност на клуба за 2011 г.; 2. приемане на финансов отчет за дейността на клуба; 3. промени
в състава на управителния съвет; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на
посочения адрес и при същия дневен ред. Членовете на сдружението могат да се запознаят с
писмените материали от дневния ред на посочения адрес от 14 до 16 ч. всеки работен ден един
календарен месец преди събранието.
4584
2. – Управителни ят съвет на Т рак ийско
дружество „Войвода Руси Славов“, Пловдив,
на основа н ие ч л. 26 ЗЮЛНЦ сви к ва общо
отчетно-изборно събрание на дружеството на
23.06.2012 г. в 11 ч. в зала „Голяма“ на хотел
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„Санкт Петербург“, Пловдив, бул. България 97,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за периода 2010 – 2011 г.; 2. отчет
на контролно-ревизионната комисия на дружеството и информация за извършената финансова
проверка от специализираното звено към Съюза
на тракийските дружества в България; 3. предложение за допълнение и изменение на устава;
4. програма и бюджет за дейността на дружеството; 5. обсъждане на отчетните материали;
6. избор на управителен съвет, председател и
контролно-ревизионна комисия на ТД „Войвода
Руси Славов“. Регистрацията на присъстващите
започва в 10,30 ч. на 23.06.2012 г. на мястото на
провеждане на общото отчетно-изборно събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
4471
56. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Ропотамо“, Созопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.07.2012 г. в 17 ч. на адрес Созопол, ул. Витоша
13, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на дружеството през 2010 – 2011 г.; 2. изменение
и допълнение на устава на дружеството; 3. приемане на нови членове. 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.
4462
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Занаятчийски еснафъ“, Сопот,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
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отчетно-изборно събрание на 21.06.2012 г. в 16 ч.
в сградата на сдружението на ул. Йордан Войвода 6, ет. 1, при следния дневен ред:1. доклад за
дейността на сдружението за 2011 г.; 2. финансов
доклад за приходите и разходите на сдружението
за 2011 г.; 3. избор на членове на УС и председател на сдружението; 4. промени в устава; 5.
организационни въпроси.
4473
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство на
ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Пет могили, на
основание чл. 27 от устава на сдружението и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 11.07.2012 г. в 14 ч. в клуба на
народното читалище „Отец Паисий – 1956“, с. Пет
могили, община Никола Козлево, област Шумен,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
за дейността на УС и на сдружението за периода
2004 – 2011 г.; 2. избор на членове на съвета на
настоятелите; 3. приемане на нов устав на сдружението съобразно изискванията на закона; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
4594
Снежина Илиева Спасова – ликвидатор на
фондация „Свети Мина 2001“ – Правец, в ликвидация по ф. д. № 757/2001, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
4505
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