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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90
ОТ 3 МАЙ 2012 Г.

за удължаване срока на действие на Вре
менната анкетна комисия за изясняване на
изнесените в медийното пространство факти
и обстоятелства относно лобисткия скандал,
свързан с управлението на Тройната коали
ция и предоставените 1,5 милиона евро на
австрийския лобист Петер Хохегер
Народното събрание на основание чл. 34 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за изясняване на изнесените в
медийното пространство факти и обстоятелства
относно лобисткия скандал, свързан с управлението на Тройната коалиция и предоставените
1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер
Хохегер, създадена с решение на Народното
събрание на 22 март 2012 г., до 30 юни 2012 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 2 май 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4620

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Вре
менната анкетна комисия за проучване на
причините, довели до повишаване цените
на определени групи лекарствени продукти,
заплащани със средства от бюджета на НЗОК
и/или републиканския бюджет, и предлагане
на възможни мерки за намаляване на пуб
личните разходи
Народното събрание на основание чл. 34 от
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за проучване на причините,
довели до повишаване цените на определени
групи лекарствени продукти, заплащани със
средства от бюджета на НЗОК и/или републиканския бюджет, и предлагане на възможни
мерки за намаляване на публичните разходи,
създадена с решение на Народното събрание
на 23 март 2012 г., с два месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 2 май 2012 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4701

за изменение на Устройствения правилник
на Държавна агенция „Архиви“, приет с
Постановление № 9 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 8 и 22 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 5, ал. 1 думите „две дирекции“ се
заменят с „една дирекция“.
§ 2. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Общата администрация е организирана в дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“.“
§ 3. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Административно-правно
и финансово-стопанско обслужване“:
1. подпомага ръководството и административните звена на агенцията за законосъобразното осъществяване на техните функции;
2. участва в разработването и дава становища
по проекти на нормативни актове;
3. изготвя и съгласува проекти на договори,
актове, наказателни постановления и други
документи, свързани с дейността на агенцията;
4. осъществява процесуално представителство пред съдебните власти;
5. организира провеждането на процедурите
по възлагане на обществени поръчки;
6. организира и осъществява деловодната
дейност и текущото съхраняване на документите;
7. организира съхраняването и използването
на учрежденския архив, включително техническото, програмното осигуряване и поддръжката
на приетите и изпратените електронни документи, подписани с универсален електронен
подпис (УЕП);
8. организира поддържането и администрирането на функциониращите в агенцията
информационни системи, проучва и организира внедряването на нови информационни и
комуникационни технологии в агенцията;
9. отговаря за издаването, прекратяването
и инсталирането на цифровите електронни
сертификати за УЕП в агенцията;
10. организира и поддържа комуникационната инфраструктура, хардуера, комуникационната и сканиращата техника, специализираното
програмно осигуряване и системния софтуер
на агенцията;
11. организира транспортното обслужване на
агенцията, поддръжката и ремонта на транспортните средства;
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12. организира и осъществява цялостното
материално-техническо снабдяване на агенцията
с техника, консумативи и инвентар;
13. отговаря за санитарно-хигиенните условия и за пропускателния режим на агенцията;
14. организира и отговаря за управлението и
за стопанисването на движимото и недвижимото
имущество на агенцията, изготвя и комплектува искания за актуване на имоти – държавна
собственост, предоставени за управление на
агенцията, съхранява актовете и следи за своевременното им актуализиране;
15. създава и поддържа главен регистър,
картотека и спомагателен регистър за имотите – държавна собственост, предоставени за
управление на агенцията;
16. организира поддържането на системите
за противопожарна и аварийна безопасност и
на охранителните системи;
17. планира, организира и контролира извършването на капитално строителство, текущ
и основен ремонт на дълготрайни материални
активи;
18. организира, разработва и съставя поименни списъци на инвестиционната програма;
19. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия,
приложимите счетоводни стандарти и Единната
бюджетна класификация и изготвя годишния
финансов отчет на агенцията, ежемесечните и
тримесечните отчети за касовото изпълнение
на бюджета на агенцията;
20. съставя проект на годишен бюджет и на
бюджетна прогноза на агенцията и следи за
изпълнението на бюджета на агенцията;
21. осъществява методическо ръководство и
контрол на финансовата дейност спрямо дирекциите „Регионален държавен архив“, дирекция
„Централен държавен архив“ и дирекция „Държавен военноисторически архив“ и отговаря
за правилното прилагане на нормативните и
вътрешните актове по финансово-счетоводната
дейност на държавните архиви;
22. отговаря за спазването на финансовата
и бюджетната дисциплина;
23. подпомага председателя при определяне
и контролиране разходите на държавните архиви от бюджетните кредити на агенцията на
основата на система от критерии и показатели
за финансиране;
24. организира и координира осъществяването на инвентаризацията на активите в агенцията
съгласно Закона за счетоводството;
25. отговаря за използването и опазването
на финансово-счетоводната информация, организацията на счетоводния архив и въвеждането
на контролиран достъп до него;
26. осигурява на ръководството и на другите
звена финансово-счетоводна информация;
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27. разработва и реализира стратегия за управление на човешките ресурси в съответствие
с управленската стратегия на агенцията;
28. организира дейностите по управление на
човешките ресурси, свързани със служебните
и трудовите правоотношения, с атестирането
на персонала, с обучението и повишаването на
професионалната квалификация на служителите,
със заплащането и стимулирането на труда,
с провеждането на конкурсите по Закона за
държавния служител и Кодекса на труда, със
служебните и трудовите досиета на служителите;
29. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименните разписания на длъжностите;
30. организира оценката на професионалния
риск на служителите в агенцията;
31. организира и координира дейността на
агенцията по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
32. извършва вписванията в Административния регистър.“
§ 4. Член 20 се отменя.
§ 5. Приложението към чл. 5, ал. 2 се изменя така:
„Приложение
към чл. 5, ал. 2
Обща численост на административните звена в
Държавна агенция „Архиви“ – 397 щатни бройки
Председател
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник-председатели
Експерт за връзки с обществеността
Главен секретар
Инспекторат
Служител по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Архивна политика“
в т.ч. дирекции „Регионален държавен архив“:
Регионален държавен архив – Бургас
Регионален държавен архив – Варна
Регионален държавен архив – Велико Търново
Регионален държавен архив – Монтана
Регионален държавен архив – Пловдив
Регионален държавен архив – София
дирекция „Публичност на архивите“
дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране“
дирекция „Централен държавен архив“
дирекция „Държавен военноисторически
архив“

1
3
2
1
1
3
1
1
42
42
345
208
194
27
27
35
34
33
38
13
16
76
32“.
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Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
4685

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Класификатора на длъжностите на
военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
приет с Постановление № 84 на Министерския
съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 34 от 2010 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А1“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН
I РАНГ)“:
аа) на ред 8, колона 4 след думите „к4“ се
поставя запетая и се добавя „к5“;
бб) създават се редове 35 и 36:
„
Заместник-директор на
2153 5035
Института по отбрана

36. Началник на отдел

2154 8036

к5
к1, к2,
к3, к4, к5

“
б) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ за
военно звание „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН
IІ РАНГ)“ се създава ред 25:
„
25. Главен експерт

2143 8025

к1, к2,
к3, к4, к5

“
в) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ за
военно звание „КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)“ се създава ред 14:
„
14. Психолог

2122 4014

“
г) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“ за военно звание „СТАРШИНА
(МИЧМАН)“ на ред 13, колона 2 думите „в
Националната гвардейска част“ се заличават.
2. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А2“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН
I РАНГ)“:
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аа) на ред 24, колона 4 след думите „к1“ се
поставя запетая и се добавя „к2, к3, к4“;
бб) създават се редове 36 и 37:
„
Помощник-началник
36. на ВМА по административната дейност

3152 7036

к1, к4

Началник на клиника

3154 8037

к5

37.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 4 МАЙ 2012 Г.

35.

ВЕСТНИК

“
б) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ за
военно звание „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН
IІ РАНГ)“:
аа) на ред 8, колона 2 думата „Заместник-“
се заличава;
бб) създава се ред 38:
„
Заместник-началник
на военномедицин38.
3141 5038
ски отряд за бързо
реагиране

к5

“
в) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „МАЙОР (КАПИТАН IІІ
РАНГ)“ на ред 29, колона 2 след думата „полк“
се поставя запетая и се добавя „батальонна
бойна група, 3 омб“;
г) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „КАПИТАН (КАПИТАНЛЕЙТЕНАНТ)“:
аа) на ред 20, колона 2 след думата „фрегата“
се добавя „(лекар – корабен)“;
бб) на ред 40, колона 2 думите „в медицинско
отделение на медицински модул (Център по
психично здраве и превенция)“ се заличават;
д) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“ за военно звание „СТАРШИНА
(МИЧМАН)“ се създава ред 37:
„
37.

Старша медицинска
сестра – борден

3341 4037

п6

“
3. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „ПОЛКОВНИК (КАПИТАН
I РАНГ)“:
аа) на редове 1, 4 и 38, колона 2 след думата
„база“ се поставя запетая и се добавя „база за
командване, управление и наблюдение“;
бб) на редове 6, 16 и 41, колона 2 след
думите „учебна база“ се поставя запетая и се
добавя „зенитно-ракетна база“;
вв) на ред 12, колона 2 след думите „база
от ВВС“ се поставя запетая и се добавя „авиационна група“;
гг) редове 15 и 40 се отменят;
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дд) на ред 19, колона 2 след думата „полк“
се поставя запетая и се добавя „център за
подготовка на специалисти, единен център за
начална подготовка“;
ее) ред 27 се изменя така:
„
27.

Командир на пункт
за базиране

5153 7027

к1

“
жж) ред 31 се изменя така:
„
31.

Заместник-командир на
пункт за базиране

5154 7031

к1

“
зз) създава се ред 54:
„
Командир на база за
54. командване, управление
и наблюдение

5151 7054

к1

“
б) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ за
военно звание „ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН
IІ РАНГ)“:
аа) редове 5, 10, 15, 37, 65, 66 и 86 се отменят;
бб) на редове 7 и 87, колона 2 след думата
„резервисти“ се поставя запетая и се добавя
„единен център за начална подготовка“;
вв) на редове 9 и 93, колона 2 след думата
„полк“ се поставя запетая и се добавя „център за
подготовка на специалисти, авиационна група“;
гг) на ред 14, колона 2 след думата „полк“
се поставя запетая и се добавя „авиационна
група“;
дд) на ред 53, колона 2 след думата „център“
се поставя запетая и се добавя „оперативен
център в зенитно-ракетна база“;
ее) на ред 62, колона 2 след думата „база“
се поставя запетая и се добавя „база за командване, управление и наблюдение, зенитноракетна база“;
жж) ред 72 се изменя така:
„
Заместник-командир
72. на пункт за базиране
по…

5141 6072 к1, к2

“
зз) на ред 97, колона 2 думите „команден
пункт на ВМС“ и запетята след тях се заличават;
ии) на ред 108, колона 2 след думите „във
ВВУБ“ се поставя запетая и се добавя „зенитно-ракетна база“;
кк) създават се редове 121 – 126:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

„
Заместник-командир
по ... на: база за съхранение на въоръжение и техника и под121. готовка на резервисти, 5143 6121
център за подготовка
на специалисти, единен център за начална
подготовка

к1, к2

Командир на формирования, осигуряващи
122.
командване, управление и комуникация

5141 6122

к1, к2,
к3

Командир на център в
123. център за подготовка 5141 6123
на специалисти

к1, к2

Началник на реги124. онален оперативен
център

5143 6124

к1, к2,
к3, к4

Началник на център в
5143 6125
авиационна група

к1, к2,
к3

125.

Ръководител на център в база за команд126.
ване, управление и
наблюдение

5141 6126

к1, к4

“
в) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“ за
военно звание „МАЙОР (КАПИТАН IІІ РАНГ)“:
аа) редове 1, 24, 47, 55, 65, 69, 110, 135, 144,
171, 190 и 199 се отменят;
бб) на ред 36 кодът на длъжността в колона
3 се заменя с „5131 4036“ и в колона 4 думите
„к1, к2, к4“ се заличават;
вв) на ред 61, колона 2 думите „Командир
на група за контрол на придвижването“ се
заменят с „Командир на група (за контрол на
придвижването, в единен център за начална
подготовка)“;
гг) на ред 68, колона 2 думите „Командир
на отряд в корабен дивизион“ се заменят с
„Командир на отряд във: корабен дивизион,
пункт за базиране“;
дд) на редове 72 и 73, колона 2 думите „Командир на складова база на ВВС“ се заличават;
ее) на ред 94, колона 2 думите „Началник на
летищен център в отделна морска вертолетна
авиобаза – ВМС“ се заменят с „Началник на
служба в пункт за базиране“;
жж) на ред 100, колона 2 думите „Началник
на отделение в полк“ се заменят с „Началник
на отделение във: полк, център за подготовка
на специалисти, единен център за начална
подготовка“;
зз) на ред 118, колона 2 думите „авиационен оперативен център“ се заменят с „база за
командване, управление и наблюдение“;
ии) на ред 119, колона 2 думите „база за
технически прегледи и обслужване“ и запетаята
след тях се заличават;

С Т Р.
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кк) на редове 123 и 136, колона 2 след
думата „база“ се поставя запетая и се добавя
„авиационна група“;
лл) в ред 128, колона 2 след думата „база“ се
поставя запетая и се добавя „пункт за базиране“;
мм) на ред 130, колона 2 след думите „(авиационна база)“ се поставя запетая и се добавя
„база за командване, управление и наблюдение,
зенитно-ракетна база, Стационарна КИС“;
нн) на ред 148, колона 2 думите „Началник
на щаба“ се заменят със „Заместник-командир“;
оо) ред 166 се изменя така:
„
Оперативен дежу166. рен в регионален
оперативен център

5131 4166

“
пп) на ред 168, колона 2 след думите „(авиационна база)“ се поставя запетая и се добавя
„зенитно-ракетна база“;
рр) на ред 173, колона 2 след думата „осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „база
за командване, управление и наблюдение, зенитно-ракетна база“;
сс) на ред 208, колона 2 след думата „техника“ се поставя запетая и се добавя „зона за
управление и наблюдение“;
тт) създават се редове 218 – 226:
„
218. Заместник-командир на
зона за управление и наблюдение
219. Заместник-командир на
център в център за подготовка на специалисти

100.
5131 4219

5132 4220

221. Заместник-началник на
разузнавателно-информационен център на КСВ

5132 4221

222. Заместник-началник на
щаба, той и началник на
отделение „Оперативно“
в център за подготовка
на специалисти

5132 4222

223. Началник на разузнавателно-информационен
център на КСВ

5131 4223

224. Началник на щаба на
зона за управление и наблюдение

5131 4224
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г) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“
за военно звание „КАПИТАН (КАПИТАНЛЕЙТЕНАНТ)“:
аа) на редове 9 и 272, колона 2 думите
„бригаден щаб“ се заличават;
бб) на ред 12, колона 2 думите „Диригент
на духов оркестър в бригада“ се заменят с „Диригент на: духов оркестър в бригада, център за
подготовка на специалисти“;
вв) на ред 20, колона 2 думите „във вертолетна“ се заменят с „в“;
гг) редове 36, 57, 59, 157, 200, 202, 203, 204,
205, 209, 212, 213, 256, 262, 264, 283, 294, 312,
315 и 350 се отменят;
дд) на ред 45, колона 2 след думите „зенитно-ракетен дивизион“ се поставя запетая и се
добавя „дивизион за обслужване и съхранение
на зенитно-ракетна техника“;
ее) на ред 48, колона 2 думите „Заместникначалник на комуникационно-информационен
възел“ се заменят със „Заместник-началник на:
комуникационно-информационен възел, модул“;
жж) на редове 77 и 180, колона 2 след думата
„(дивизион)“ се поставя запетая и се добавя
„зона за управление и наблюдение“;
зз) на ред 89, колона 2 думите „инженер
на отделна морска вертолетна авиобаза“ се
заменят с „Командир на комуникационно-информационен възел – ВМС“;
ии) ред 100 се изменя така:
„

5131 4218

220. Заместник-командир по
... на център в център за
подготовка на специалисти

Заместник-командир
на комуникационноинформационен възел – ВМС

5122 4100

“
кк) на ред 108, колона 2 думите „в корабен
дивизион“ се заличават;
лл) ред 135 се изменя така:
„
Помощник-началник
135. на служба в пункт
5122 4135
за базиране

225. Началник на щаба на
сектор в зона за управление и наблюдение
5132 4225
226. Началник на щаба на
център в център за подготовка на специалисти

ВЕСТНИК

5132 4226

“

“
мм) на ред 154, колона 2 думите „Началник
на група в (смесен) технически дивизион“ се
заменят с „Началник на група във: (смесен)
технически дивизион, дивизион за обслужване и
съхранение на зенитно-ракетна техника, подразделения за инженерно-авиационно осигуряване
на авиационна база“;
нн) на ред 161, колона 2 след думите „Мобилна КИС“ се поставя запетая и се добавя
„център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка“;
оо) на ред 162, колона 2 след думите „Стационарна КИС“ се поставя запетая и се добавя
„зона за управление и наблюдение“;
пп) на ред 171, колона 2 думите „във вертолетна авиационна база“ се заличават;
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рр) на ред 176, колона 2 след думата „полк“
се поставя запетая и се добавя „център за подготовка на специалисти“;
сс) на ред 183, колона 2 след думите „Стационарна КИС“ се поставя запетая и се добавя
„център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка“;
тт) на ред 184, колона 2 думите „Началник
на отделна авторемонтна работилница“ се заменят със „Заместник-командир на отряд във:
корабен дивизион, пункт за базиране“;
уу) на ред 191, колона 2 думите „радиолокационен комплекс в радиолокационен възел“
се заменят с „радиолокационна система“;
фф) на ред 198, колона 2 думите „в разузнавателен полк“ се заличават;
хх) на редове 217 и 273, колона 2 след думата
„база“ се поставя запетая и се добавя „база за
командване, управление и наблюдение“;
цц) на ред 222, колона 2 след думата „разполагане“ се поставя запетая и се добавя „зенитно-ракетна база“;
шш) на ред 281, колона 2 след думите „Стационарна КИС“ се поставя запетая и се добавя
„база за командване, управление и наблюдение“;
щщ) на ред 298, колона 2 след думите „(бригаден (базов) оперативен център)“ се поставя
запетая и се добавя „база за командване, управление и наблюдение“;
ъъ) на ред 299, колона 3 кодът „5123 4299“
се заменя с „5124 4299“;
ьь) на ред 308, колона 2 думите „Старши
авиотехник на звено – борден инженер в отделна морска вертолетна авиобаза – ВМС“ се
заменят с „Началник на център“;
юю) на ред 324, колона 2 след думите „Мобилна КИС“ се поставя запетая и се добавя
„център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка, база за командване, управление и наблюдение, авиационна
група, зенитно-ракетна база“;
яя) създават се редове 354 – 358:
„
354.

Заместник-началник на секция в база за съхранение
5124 4354
на въоръжение и техника и
подготовка на резервисти

355.

Инструктор по ... в разузна5124 4355
вателен батальон

Командир на секция в еди356. нен център за начална под- 5121 4356
готовка
Началник на комуникационно-информационни
системи (комуникационни,
357.
информационни и навигационни системи) в зона за
управление и наблюдение

ВЕСТНИК
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д) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“ за военно звание „СТАРШИНА
(МИЧМАН)“:
аа) на ред 4, колона 2 след думата „осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „авиационна база, база за командване, управление
и наблюдение, зенитно-ракетна база“;
бб) на ред 5, колона 2 след думата „резервисти“ се поставя запетая и се добавя „авиационна група“;
вв) на ред 6, колона 2 след думите „Мобилна
КИС“ се поставя запетая и се добавя „зона за
управление и наблюдение“;
гг) на ред 8, колона 2 след думите „авиационна база“ се поставя запетая и се добавя
„база за командване, управление и наблюдение,
зенитно-ракетна база, авиационна група, пункт
за базиране, център за подготовка на специалисти, единен център за начална подготовка“;
дд) на ред 12, колона 2 след думата „хранилище“ се поставя запетая и се добавя „архивен
фонд на БА“;
ее) на ред 43, колона 2 думите „бригаден
щаб“ и запетаята след тях се заличават;
жж) на ред 83, колона 2 след думите „Стационарна КИС“ се поставя запетая и се добавя
„център за подготовка на специалисти, единен
център за начална подготовка“;
зз) на ред 97, колона 2 думите „във вмб“ се
заменят с „ – ВМС“;
е) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“ за военно звание „СТАРШИ
СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
аа) на ред 3, колона 2 след думите „осигуряващи – ВМС“ се поставя запетая и се добавя
„център ... в център за подготовка на специалисти, зона за управление и наблюдение“;
бб) на ред 6, колона 2 след думата „център“
се поставя запетая и се добавя „тим“;
вв) на ред 26, колона 2 след думата „резервисти“ се поставя запетая и се добавя „център
за подготовка на специалисти, единен център
за начална подготовка“;
гг) създават се редове 104 и 105:
„
104. Картограф

7332 3104

п4

Старша бордна дома105.
киня – стюардеса

7332 3105

п6

“
ж) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“ за военно звание „СЕРЖАНТ
(СТАРШИНА І СТЕПЕН)“ се създава ред 96:
„

5121 4357

96. Преводач

Началник на секция в база
за съхранение на въоръже358.
5121 4358
ние и техника и подготовка
на резервисти

“

7321 3096

п6

“
з) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ) за военно звание „МЛАДШИ
СЕРЖАНТ (СТАРШИНА ІІ СТЕПЕН)“ се
създава ред 68:

С Т Р.
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„
Старши специалист
п1, п2, п3,
68. по комендантско-ох- 7311 2068
п4, п5, п6
ранителна дейност

“
и) в т. 4 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ
(МАТРОСИ)“ за военно звание „ЕФРЕЙТОР
(СТАРШИ МАТРОС) 2-ри КЛАС“ се създават
редове 175 – 177:
„
175.

Командир на танк

8451 1175

176.

Оператор на …

8451 1176

177.

Специалист по комендантско-охранителна дейност

8451 1177

“
к) в т. 4 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ
(МАТРОСИ)“ за военно звание „РЕДНИК
(МАТРОС) 3-ти КЛАС“ се създават редове
322 – 324:
„
Младши специалист
322. по комендантско-охранителна дейност

8431 1322

323. Оператор на …

8431 1323

Хронометрист, бордна
324.
8431 1324
домакиня

“
4. В забележките се правят следните изменения и допълнения:
а) в раздел ІІІ, ниво „Б“ думите „длъжности
за Съвместното оперативно командване, щабовете на видовете въоръжени сили, щаба за
осигуряването и поддръжката“ се заменят с
„длъжности за Съвместното командване на силите и щабовете на видовете въоръжени сили“;
б) раздел IV се изменя така:
„ІV. Длъжностите, изискващи военно звание
„капитан“ („капитан-лейтенант“) – IV степен,
могат да се заемат и от офицери, притежаващи
военно звание „лейтенант“ и „старши лейтенант“, а длъжностите, изискващи военно звание
„капитан“ („капитан-лейтенант“) – III степен,
могат да се заемат и от офицери, притежаващи
военно звание „старши лейтенант“;
в) в раздел VІІІ думите „и „Научен сътрудник
І степен“ се заличават и думите „31 декември
2015 г.“ се заменят с „28 декември 2014 г.“.
§ 2. В § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 188
на Министерския съвет от 2011 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 53 от 2011 г.)
съюзът „или“ се заменя със запетая и накрая
се добавя „или по допълнителния Регистър на
вакантните длъжности за офицери и офицерски
кандидати“.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 3. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
4621

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92
ОТ 4 МАЙ 2012 Г.

за приемане на Методика за изчисляване на
инфраструктурните такси, събирани от уп
равителя на железопътната инфраструктура
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от
управителя на железопътната инфраструктура.
Допълнителна разпоредба
§ 1. С методиката се въвеждат изискванията на Директива 2001/14/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 26 февруари 2001 г.
относно разпределянето на капацитета на железопътната инфраструктура и събирането на такси
за ползване на железопътната инфраструктура
(ОВ, L 75, 15.03.2001 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Отменя се Тарифата за инфраструктурните такси, събирани от управителя на
железопътната инфраструктура, одобрена с
Постановление № 302 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 49 от 2002 г., бр. 71 от 2004 г., бр. 105
от 2006 г., бр. 2 от 2010 г. и бр. 20 от 2011 г.).
§ 3. Методиката се приема на основание
чл. 35, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска

МЕТОДИКА

за изчисляване на инфраструктурните такси,
събирани от управителя на железопътната
инфраструктура
1. Общи положения.
С методиката се определя таксата за минималния пакет за достъп до железопътната
инфраструктура. Таксата се формира на базата
на разходите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК „ЖИ“), произтекли директно вследствие на извършването
на влаковата услуга.
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2. Определяне на разходите на НК „ЖИ“,
произтекли директно вследствие на извършването на влаковата услуга – преки разходи.
На базата на въведената аналитична счетоводна отчетност по отношение на осчетоводяването на разходите за дейността НК „ЖИ“ отчита
себестойността на всеки процес. Определянето
на инфраструктурната такса се извършва на базата на отчетените разходи съгласно българското
счетоводно законодателство по икономически
дейности и икономически елементи. При определяне на таксата за използване на железопътната инфраструктура – публична държавна
собственост, се взема предвид само размерът
на разходите, произтекли директно вследствие
на извършването на влаковата услуга.
3. Определяне на инфраструктурната такса
на базата на преките разходи за поддържане
на железопътната инфраструктура.
3.1. Определяне на компонентите, формиращи инфраструктурните такси.
Инфраструктурната такса съдържа в себе си
два компонента, измервани в брутотонкиломет
ри и във влаккилометри, съответно отчитащи
участието на експлоатационните звена в извършването на влаковата услуга и направените
за тази цел преки разходи.
3.2. Формиране на таксата и определяне размера на ставките на инфраструктурната такса.
Формирането на таксата и определяне размера на ставките на инфраструктурната такса
се извършва въз основа на отчетените преки
разходи и извършена работа по железопътната
инфраструктура за предходна година.
3.3. Формиране на таксата.
Инфраструктурната такса за достъп и за
използване на железопътната инфраструктура
представлява променлива такса, отразяваща
действителното използване на железопътната
инфраструктура и направените във връзка с
това преки разходи за:
а) използване на железния път и съоръженията;
б) използване на сигнализация и телекомуникации;
в) управление на движението;
г) поддръжка на тежка пътна механизация
и стрелки в гаровите коловози.
3.4. Определяне размера на ставките на
компонентите, формиращи инфраструктурните
такси.
Инфраструктурната такса е променлива такса
(такса за преминаване – такса за действително
използване на железопътната инфраструктура), която зависи от действително изминатите
километри по железопътната инфраструктура
и с която на управителя на железопътната
инфраструктура трябва да бъдат възстановени направените от него разходи, произтекли
директно вследствие от извършването на влаковата услуга.
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Таксата за преминаване по железопътната
инфраструктура не зависи от вида на влаковете
и е еднаква за всички железопътни линии от
железопътната инфраструктура.
Размерът на ставките на компонентите
влаккилометър и брутотонкилометър се определя, както следва:
а) за влаккилометър – преките разходи, произтекли директно вследствие на извършването
на влаковата услуга за сигнализация и телекомуникации и за управление на движението
за предходна година, отнесени към реализираната обща влакова работа от превозвачите по
железопътната инфраструктура, изразена във
влаккилометри за същия период;
б) за брутотонкилометър – преките разходи
в „Железен път и съоръжения“ и „Разходи
за поддръжка на тежка пътна механизация
и стрелки в гаровите коловози“ за предходна
година, отнесени към реализираната обща влакова работа от превозвачите по железопътната
инфраструктура, изразена в брутотонкилометри
за същия период.
4. Начин на изчисляване на дължимата
променлива такса за преминаване по железопътната инфраструктура.
4.1. Таксата за преминаване по железопътната инфраструктура се изчислява по следната
формула:
Тпрем = Тбрткм + Твлкм, лв.,
където:
Тпрем е таксата за действителното използване
на железопътната инфраструктура;
Тбрткм – таксата за реализираните брутотонкилометри по преминатия маршрут;
Твлкм – таксата за реализираните влаккилометри по преминатия маршрут.
4.2. Таксата за реализираните брутотонкилометри се изчислява по следната формула:
Тбрткм = Σ Lij*Qij*Сбрткм, лв.,
където:
Lij е дължината в километри на j-тия участък
по маршрута на i-тия влак;
Qij – брутното тегло в тонове на i-тия влак
за j-тия участък;
Сбрткм – инфраструктурната такса за брутотонкилометър.
4.3. Таксата за реализираните влаккилометри
се изчислява по следната формула:
Твлкм = L*Свлкм, лв.,
където:
L е дължината в километри на действително
преминатия маршрут;
Свлкм – инфраструктурната такса за влаккилометър.
5. Такса за заявен и неизползван капацитет.
5.1. Определение.
Таксата за заявен и неизползван капацитет
осигурява стимул за ефективно използване на
капацитета. Тя представлява такса, която покрива разходите на управителя на железопътната
инфраструктура, направени за поддържане на
железопътната мрежа в състояние, позволяващо
осигуряване на нормално и безпрепятствено
извършване на влаковата услуга в зависимост
от потребностите на железопътните превозвачи, заявени и утвърдени с годишния график за
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движение на влаковете. Таксата възстановява
допустимите разходи за фонд „Работна заплата“,
определени в преките разходи по т. 3.3, буква
„в“ „Управление на движението“.
5.2. Определяне размера на ставката.
Таксата представлява променлива такса, която зависи от размера на неизползвания заявен
и утвърден капацитет под формата на трасе с
годишния график за движение на влаковете,
изразено във влаккилометри.
Размерът на ставката се определя като отношение между допустимите разходи за фонд
„Работна заплата“, включени в преките разходи
по т. 3.3, буква „в“ „Управление на движението“
за предходна година, и реализираната обща влакова работа от превозвачите по железопътната
инфраструктура, изразена във влаккилометри
за същия период.
5.3. Прилагане.
Таксата за заявен и неизползван капацитет
се изчислява на влаккилометър за неизползвания заявен и утвърден с годишния график за
движение на влаковете капацитет под формата
на трасе на влак. Таксата не зависи от вида на
влаковете и е еднаква за всички железопътни
линии от железопътната инфраструктура.
6. Таксата за заявен и неизползван капацитет
се изчислява по следната формула:
Ткап = L*Скап, лв.,
където:
L е дължината в километри на неизползвания заявен и утвърден с годишния график за
движение на влаковете капацитет под формата
на трасе на влак;
Скап – таксата за заявен и неизползван
капацитет за влаккилометър.
4657

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 3 май 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ по мярка 1.3. „Ин
вестиции на борда на риболовните кораби и
селективност“ по Приоритетна ос № 1 „Мерки
за приспособяване на българския риболовен
флот“ от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република Бълга
рия, финансирана от Европейския 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 1.3. „Инвестиции на
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борда на риболовните кораби и селективност“
от Приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ по
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ 2007 – 2013 (ОПРСР) на Република
България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство (ЕФР) на ЕС.
Чл. 2. Подпомагат се инвестиционни проекти, които допринасят за постигане на една
или повече от целите на мярката, както следва:
1. подобряване на безопасността на борда
на риболовния кораб;
2. подобряване на селективността на риболовните уреди;
3. подобряване на работните условия и
хигиената на борда на риболовния кораб;
4. подобряване на качеството на продуктите
и на местата за съхраняване на уловите;
5. повишаване на енергийната ефективност
и подмяна на основните двигатели.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) (ОВ, 15.08.2006, L 223),
публикуван на български език в Специално
издание 2007 г. на „Официален вестник“, глава
04 – Рибарство, том 09, стр. 224, и на Регламент
на Комисията (ЕO) № 498/2007 от 26 март
2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, изменен с
Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от
22 декември 2010 г. 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, и в съответствие с Регламент на
Съвета (ЕО) № 2371/2002 относно трайното
опазване и експлоатация на рибните ресурси
в рамките на Общата политика по рибарство
на ЕС (OJ C 203 E, 27.8.2002, p. 284).
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) Проектът за финансово подпомагане по
реда на тази наредба се отнася само за един
риболовен кораб.
(3) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект за даден риболовен
кораб 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.
(5) Кандидатите могат да кандидатстват с
повече от един проект по реда и условията
на тази наредба.
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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 на борда
на риболовния кораб по следните сектори,
посочени в заявлението за кандидатстване
съгласно приложение № 1:
1. сектор 01: Закупуване на оборудване за
подобряване на безопасността на борда;
2. сектор 02: Закупуване на оборудване за
подобряване на условия на труд на борда на
риболовния кораб;
3. сектор 03: Закупуване на оборудване за
подобряване на хигиена на борда на риболовния кораб;
4. сектор 04: Закупуване на оборудване за
подобряване на качеството на продукта на
риболовния кораб – уловената риба или други
водни организми;
5. сектор 05: Закупуване на оборудване
за подобряване на енергийната ефективност;
6. сектор 06: Закупуване на оборудване за
селективност на улова;
7. сектор 07: Подмяна на двигател;
8. сектор 08: Подмяна на риболовния уред;
9. сектор 09: Други инвестиции на борда
на риболовните кораби и селективност, които
не увеличават риболовния капацитет и риболовните възможности на кораба.
(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.
(2) Двадесет на сто от безвъзмездната
финансова помощ по приоритетна ос № 1
се предоставя за изпълнение на планове за
възстановяване на рибните запаси.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 40 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни
разходи, от които 75 на сто се осигуряват от
ЕФР и 25 на сто от държавния бюджет на
Република България.
(2) При изплащане на безвъзмездната финансова помощ в изпълнение на плановете
за възстановяване на рибните запаси 85 на
сто от средствата се осигуряват от ЕФР и 15
на сто от държавния бюджет на Република
България.
(3) Изключение по ал. 1 за размера на
одобрените инвестиционни разходи са инвестициите по чл. 5, ал. 1, т. 7, свързани с
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подмяна на двигател/и на риболовния кораб,
като безвъзмездната финансова помощ е в
размер 20 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи
при спазване на условията по ал. 1 и 2.
(4) Изключение по ал. 1 за размера на одобрените инвестиционни разходи са инвестициите за дребномащабния крайбрежен риболов,
при които безвъзмездната финансова помощ е
в размер 60 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи
при спазване на условията по ал. 1 и 2.
(5) Изключение по ал. 1 за размера на
одобрените инвестиционни разходи са инвестициите за дребномащабния крайбрежен
риболов, свързани с подмяна на двигател/и
по ал. 3 и 4, при които безвъзмездната финансова помощ е в размер 40 на сто от размера
на одобрените инвестиционни разходи при
спазване на условията на ал. 1 и 2.
(6) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходните
алинеи се допуска само при процедурата на
ограничен бюджет по чл. 24.
(7) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един риболовен
кораб за целия програмен период не трябва да
надвишава левовата равностойност на лимита, определен на база формула за изчисление
съгласно приложение № 2.
(8) Изк лючени я относно максимални я
размер на безвъзмездната финансова помощ
по ал. 1 се допускат при дейности, свързани
със защита на уловите и риболовните уреди
от хищници.
(9) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един риболовен кораб
не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.
(10) Разходите по чл. 17, ал. 1, т. 2 и 4 са
в размер до 5 на сто от общата стойност на
допустимите разходи по проекта, но не повече
от левовата равностойност на 25 000 евро.
Чл. 8. (1) Плащането по проект може да
бъде авансово и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска при условията и по реда на чл. 26 и 27.
(3) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти/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
безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на
Общността.
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Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица
или еднолични търговци, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са собственици на риболовни кораби,
регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността;
2. да притежават валидно разрешително
за стопански риболов съгласно Закона за
рибарството и аквакултурите (ЗРА).
(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
при условие че:
1. нямат изискуеми публични задължения
към държавата;
2. не са вписани в централната база данни
за отстраняванията съгласно Регламент на
Комисията (ЕO, Евратом) № 1302/2008 от
17 декември 2008 г. относно централната база
данни за отстраняванията (ОВ, 20.12.2008, L
344);
3. не са обявени в несъстоятелност или не
са в открито производство по несъстоятелност;
4. не са в производство по ликвидация (с
изключение на ЕТ);
5. са вписвани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията;
6. членовете на управителните органи на
юридическите лица 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
длъжност;
7. притежават удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми в предвидените от закона
случаи.
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 общности (ОВ
L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се
доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
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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;
3. са извършвали незаконен, недеклариран
и нерегламентиран риболов през последните
три години към датата на кандидатстване,
установен с влязло в сила наказателно постановление, освен в случаите, в които глобата
или имуществената санкция, наложени с
наказателното постановление, са платени в
полза на държавата.
Чл. 12. За всеки проект кандидатите представят заявление за кандидатстване по образец
съгласно приложение № 1.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 13. Инвестициите по реда на тази
наредба се реализират за риболовни кораби,
регистрирани в Регистъра на риболовните
кораби за стопански риболов.
Чл. 14. (1) Подпомагат се проекти при
следните условия:
1. риболовният кораб трябва да е произведен 5 или повече години преди датата на
кандидатстване, като увеличаването на тонажа
на кораба поради модернизиране на основната палуба, предназначено за повишаване
на безопасността на борда, за подобряване
на условията и хигиената на труда, както и
на качеството на продуктите, не увеличава
риболовния капацитет и риболовните възможности на кораба;
2. безвъзмездна финансова помощ се предоставя еднократно за смяна на двигател/и на
риболовния кораб за целия програмен период,
като новият двигател трябва да:
а) има същата или по-малка мощност от
експлоатирания преди подмяната на двигател
за извършващи риболов кораби с габаритна
дължина под 12 m, които не са съоръжени с
влачещ риболовен уред съгласно приложение
№ 3;
б) има най-малко 20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател за кораби до 24 m габаритна дължина;
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в) се подменя с по-икономичен, като новият двигател трябва да бъде с най-малко 20
на сто по-ниска мощност от експлоатирания
преди подмяната двигател за траулери с габаритна дължина повече от 24 m, при условие че корабът попада в обхвата на планове,
изготвени в съответствие с насоки на Общността за държавна помощ с цел оздравяване
и преструктуриране на фирми, изпаднали
в затруднение и одобрени от министъра на
земеделието и храните;
г) за кораби до 24 m габаритна дължина и
при траулери с габаритна дължина над 24 m
намалението на мощността на двигателя трябва да бъде извадено от референтното ниво,
вписано в Регистъра на риболовните кораби
на Република България.
(2) Когато се постига намаляване с 20 на
сто на мощността на двигателя съгласно ал. 1,
намалението трябва да бъде извършено на
база на индивидуалните технически характеристики на двигателя на риболовния кораб.
(3) Безвъзмездната финансова помощ за
защита на уловите и уредите от хищници,
включително чрез промяна на материала на
частите на риболовния уред, се предоставя,
при условие че не се повишава риболовното
усилие на кораба или не се намалява селективността на риболовния уред, както и при
условие че са взети всички мерки за избягване
на физическото увреждане на хищниците съгласно разпоредбите на директиви на Съвета
на ЕС 79/409/ЕИО и 92/43/EИО и Закона за
рибарството и аквакултурите.
(4) Собствениците на риболовни кораби
могат да кандидатстват за подмяна на риболовен уред с цел постигане на определена
селективност, при условие че:
1. риболовният кораб е засегнат от план
за приспособяване на риболовното усилие,
вследствие на което променя риболовния си
метод и напуска съответния риболовен район,
за да отиде в друг район, където състоянието
на ресурсите позволява осъществяването на
риболов, или
2. новият риболовен уред е по-селективен и
отговаря на признатите критерии и практики за
опазване на околната среда, които надхвърлят
съществуващите, регламентирани в правото
на Общността и в Закона за рибарството и
аквакултурите, задължения.
(5) Безвъзмездна финансова помощ за
първа подмяна на риболовен уред се отпуска:
1. при съответствие с новите технически
изисквания за селективност съгласно правото
на Общността безвъзмездна финансова помощ
се отпуска до датата, в която тези изисквания
станат задължителни, или по изключение за
кратък период след тази дата, който период
е регламентиран в правото на Общността;
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2. при намаляване въздействието на риболова върху видовете, които нямат търговско
значение.
(6) Подмяната на риболовен уред на борда
на риболовния кораб по ал. 5 се финансира
до два пъти в рамките на програмния период
2007 – 2013 г.
(7) Риболовни ят кораб т рябва да има
регистрация в Регист ъра на риболовните
кораби като действащ риболовен кораб през
последните две календарни години, считано
от датата на кандидатстване.
Чл. 15. (1) Кандидатите предоставят оферти
към заявлението за кандидатстване, които
съдържат следните реквизити:
1. единен идентификационен код (ЕИК)
на оферента;
2. описаниe на предлагания продукт/услуга,
съдържащо модел, технически/технологически характеристики и параметри на продук
та (там, където е приложимо), количество,
единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде 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 – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
(2) Офертите се прилагат към заявлението
за кандидатстване в оригинал. Същите трябва да бъдат адресирани до кандидата, да са
независими и съпоставими.
Чл. 16. За проектите, реализирани с цел
гарантиране на съответствие със стандартите на Общността, касаещи околна среда,
човешко здраве и здраве на животните, хигиена и хуманно отношение към животните,
с изключение на случаите по чл. 14, ал. 5,
безвъзмездна финансова помощ се отпуска
до датата, на която тези стандарти станат
задължителни за риболовните кораби.
Раздел V
Допустимост на разходите
Чл. 17. (1) Допустими за финансиране
са разходите, посочени в за явлението за
кандидатстване съгласно приложение № 1,
предназначени за постигане целите по чл. 2,
както следва:
1. закупуване на нови машини и оборудване
(включително компютърно), съоръжения и
други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на
доставка, инсталиране, тестване и въвеждане
в експлоатация на оборудването/машините/
съоръженията, включително придобити чрез
финансов лизинг;

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

2. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
3. закупуване на софтуер, включително
разходите за доставка, инсталиране, тестване
и въвеждане в експлоатация, включително
придобити чрез финансов лизинг;
4. разходи за инженерни проучвания, оценки и анализи;
5. 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;
6. подмяна на двигател/и;
7. подмяна на риболовен уред;
8. ремонт на корпус и обшивка.
(2) Допустими за финансиране са разходите,
които не водят до увеличаване на риболовното усилие, риболовния капацитет и възможностите за риболов. ИАРА следи служебно за
спазване на тези изисквания.
(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 равно
стойност 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;
2. 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;
3. в случаите по т. 1 и 2 с цел определяне
на допустимостта на предложените разходи на
борда на риболовните кораби съгласно чл. 25
от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета за
Европейския фонд за рибарство изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да
определи комисия, която да извърши анализ
на инвестиционните разходи и да обоснове,
че тези инвестиции водят до подобряване
на селективността на риболовните уреди и
до опазването на ресурсите и на околната
среда; в състава на комисията се включват
лица, притежаващи квалификация и опит в
съответната област;
4. с цел определяне основателността на
предложените разходи в офертите по т. 1 и 2
относно пазарната им стойност изпълнителният директор на ИАРА може да определи със
заповед оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността им; в състава
на комисията се включват лица, притежаващи
квалификация и опит в съответната област;
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5. оферентите по т. 1 и 2 в случаите, когато
са 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 им законодателство;
6. в случай, че кандидатът за финансово
подпомагане по ОПРСР предоставя оферти,
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;
7. оферти не се изискват за разходи по
ал. 1, т. 2 и 4;
8. за разходите по ал. 1, т. 2 и 4, в случай
че са извършени преди подаване на заявление
за кандидатстване, кандидатът предоставя
подписан договор с избрания доставчик или
изпълнител с разбивка на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ
за извършения разход;
9. в случаите по т. 1, когато кандидатът не
е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
10. придобиването чрез финансов лизинг на
активите по ал. 1, т. 1 и 3 е допустимо, при
условие че бенефициентът стане собственик
на съответния актив не по-късно от датата на
подаване на заявката за окончателно плащане
за същия актив;
11. 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. 1, т. 2 и 4,
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 ал. 1,
т. 2 и 4, 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.
(6) Кандидатът по сектор 07 следва да
представи две независими и съпоставими
оферти от лицензирана компания за покупко
продажба на двигател/и за скрап. Размерът
на одобрената безвъзмездна финансова помощ
се намалява с размера на продажната цена.
Чл. 18. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
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1. инвестиции, които водят до увеличаване
площта на помещенията, в които се съхраняват уловите;
2. строителство на риболовни кораби, нито
за увеличаване на трюмовете;
3. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55,
т. 5 от Регламент 1198/2006 на Съвета за Европейския фонд за рибарство;
4. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
5. оперативни разходи, включително разходи
по поддръжка и наеми;
6. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции;
7. частта от разходите за инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на
технически проект, които са на стойност над
5 на сто от общата стойност на допустимите
разходи по проекта или надвишават левовата
равностойност на 25 000 евро;
8. частта от безвъзмездната финансова помощ, надвишаваща левовата равностойност на
максималния лимит, определен на база формула за изчисление съгласно приложение № 2;
9. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
10. плащане в натура;
11. лизинг извън рамките на срока на
изпълнение на инвестицията и остатъчната
стойност, която не става притежание на бенефициента;
12. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
13. инвестиции, които не са пряко свързани
с дейността на финансирания проект;
14. прехвърляне на собствеността върху
предприятие.
(2) Не са допустими разходите, изрично
посочени в Указанията за допустимост на
инвестициите на борда на риболовни кораби
(публикувани на интернет страницата на
ОПРСР).
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за одо
бряване на проектите
Чл. 19. (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
на приема на заявления за кандидатстване
на електронната страница на ОПРСР и на
общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.
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Чл. 20. (1) Кандидатите подават заявление за кандидатстване по образец съгласно
приложение № 1 в ТЗ на ИАРА по място на
регистрация на кораба или най-близкото ТЗ.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, чрез 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 придружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм., ДВ,
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 (ДВ, бр. 45 от 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
ги връща на кандидата 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/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, задължението си
да представи документите най-късно в срока
по чл. 21, ал. 2, като отбелязва мотивите и
забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ
номер и комплектът документи се изпраща
в ИАРА – София.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като
таблиците, включени в него, са във формат
„xls“.
Чл. 21. (1) В срок до два месеца от подаването на заявлението за кандидатстване ИАРА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените 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 № 4), 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 в
приложение № 1, свързани с одобрение на
заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция;
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. е назначена оцен яваща комиси я по
чл. 17, ал. 3, т. 3 и 4, като срокът по чл. 21,
ал. 1 се удължава със срока, посочен в акта
за назначаване на оценяващата комисия.
(4) При установяване на недопустимост
на кандидата или проекта изпълнителният
директор на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана писмена заповед за отказ на проект.
(5) Проектите, по които в резултат на
извършените проверки се установи допустимост на кандидата и проекта, се разглеждат
от Експертната 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
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изпълнителния директор на ИАРА, който отправя писмени покани към специализираните
научни институти/организации, юридически
лица, НПО 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, представени на съответната
комисия от ИАРА.
(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 безвъзмездна
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;
4. е в йерархическа зависимост от кандидата, който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 – 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване
на прозрачност изразява писмено становище
пред изпълнителния директор на ИАРА за
одобрение или отхвърляне на проекта.
Чл. 22. (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. 21, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 21, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
съгласно чл. 7, ал. 9 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 7;
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. 23. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението
за кандидатстване с мотивирана писмена
заповед, подлежаща на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс
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(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 пълномощно се явява за подписване на договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора
кандидатът или законният му представител,
или упълномощено от него лице предоставя
актуално удостоверение за наличие или липса на задължения, издадено от съответната
териториална дирекция на Националната
агенция 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 временно
изпълняващ 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 реабилитирани и не са лишавани от
правото да упражняват търговска дейност или
да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не по-рано
от един 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 неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
в определения срок кандидатът губи право
на получаване на безвъзмездна финансова
помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда
на тази наредба.
Чл. 24. (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 № 4), 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 приемането на
заявленията за кандидатстване.
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ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 25. (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. 26, 27 и 28.
Чл. 26. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 19, ал. 2.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на
сто от стойността 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 три месеца от датата на
подписване на договора по чл. 23, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се
изисква банкова гаранция 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 заявката 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
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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
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. 27. (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 по проект
съгласно приложение № 5.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от датата на
сключване на договора по чл. 23, ал. 2.
(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. 26, 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
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28. (1) При кандидатстване за окончателно плащане бенефициентът подава заявка
за плащане в РРА – РА, по място на извършване на инвестицията по проект и прилага
документите съгласно приложение № 6.
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(2) Заявката 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. 23, 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 от заклет преводач,
а когато документът е официален по смисъла
на ГПК, той трябва да бъде легализиран или
с апостил.
(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 безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката
за окончателно плащане.
Чл. 29. (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;
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 одобрения
инвестиционен проект и реално извършената
инвестиция по проекта, която се съобщава
на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

(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 бенефициента, 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 в
приложение № 6.
(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. 30. (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. 29, 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 инвестиции по
проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и/или неяснотите в срока
по чл. 29, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 31. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗП Ъ Л Н ЕН И Е Н А Д ЕЙ НОС Т И Т Е ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 32. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 12 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на сключване на договора
по чл. 23, ал. 2.
Чл. 33. Бенефициентът 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
законодателство и правото на ЕС.
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Чл. 34. (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. 23, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната агенция 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. 23, 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 максимални я срок,
определен в чл. 32, 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. 23, ал. 2, за което писмено
уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от датата
на получаване на писменото уведомление
за одобрен ие бенефи ц иен т ът се я вя ва в
ИАРА – София, за подписване на анекс към
договора по чл. 23, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 23.
Чл. 35. Най-късно до края на изпълнението
на проекта бенефициентът трябва да притежава
документите, удостоверяващи съответствие с
всички нормативно установени изисквания,
отнасящи се до извършваните от него дейности по проекта.
Чл. 36. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 23, 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 заличава риболовния кораб от
Регистъра на риболовните кораби;
4. да извършва стопански риболов, удостоверено чрез попълването на риболовен дневник
и декларация за произход, не по-малко от 50
дни годишно;
5. да съхранява всички оригинални документи, свързани с инвестицията, които не се
изискват в оригинал при подаване на заявлението за кандидатстване или на заявката
за плащане;
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6. за проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок
след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно
място на риболовния кораб табела, указваща,
че инвестициите на борда на риболовния кораб
са реализирани с безвъзмездната финансова
помощ по ОПРСР и ЕФР;
7. 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);
8. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон.
Чл. 37. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
Чл. 38. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
за срока по чл. 36.
Чл. 39. (1) Бенефициентът е длъжен да
п редоставя всяка поискана информац и я,
свързана с предмета на проекта (инвестицията) по тази наредба, на упълномощени
представители на ИАРА, Министерството
на земеделието и храните, Държавен фонд
„Земеделие“, Министерството на финансите,
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“, Сметната палата на
Република България, Европейската комисия,
Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с 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. 36.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът 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. 40. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проекта, за който е
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получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години считано от датата
на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.
Чл. 41. Бенефициентът по сектор 07 и
сектор 08 е длъжен да премахне и унищожи
подменените риболовни уреди и двигател/и
след извършване на инвестицията по проекта
и преди подаване на заявка за окончателно
плащане в присъствието на представител/и на
ДФЗ. Методът за премахване и унищожаване
на подменените риболовни уреди и двигател/и
се посочва в договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 42. (1) Бенефициентът е длъжен да
сключи и поддържа валидна застраховка на
имуществото – предмет на подпомагане, в
полза на ДФЗ – РА, срещу рисковете съгласно приложение № 7 за срока от подаване на
заявка за окончателно плащане до изтичане
на срока по чл. 37, като е длъжен всяка година да подновява застрахователната полица.
(2) Застраховка 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 същото 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.
(5) При отказ на застрахователя да застрахова имуществото, предмет на подпомагане,
или при отказ за сключване на застраховка за
някои от застрахователните рискове се изисква
писмено становище от двама застрахователи
за направения отказ.
Чл. 43. Разплащателната агенция осъществява последващ контрол върху изпълнение на
разпоредбите по чл. 42.
Чл. 44. При неспазване на условията по
чл. 36 – 42 вкл. получената по реда на тази
наредба безвъзмездна финансова помощ се
обявява за изискуема от изпълнителния директор на ИАРА или от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, и се открива процедура
по възстановяване на отпусната безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 45. (1) Страните не носят отговорност
за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на
„непреодолима сила“ (форсмажор).
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(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. 46. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 47. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува 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. 48. Бенефициентът е длъжен да включи в
табелите по чл. 36, т. 6 и 7 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007,
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“;
4. информацията по точки 1 – 3 трябва да
заема най-малко 25 % от табелата;
5. 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 по
риболов, производство, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Европейската комисия, 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.
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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 едноличен търговец или
юридическо лице, което е крайният получател
на безвъзмездната финансова помощ.
8. „Дребномащабен крайбрежен риболов“
е риболовът, извършван от риболовни кораби
с габаритна дължина под 12 m, които не са
съоръжени с влачещ риболовен уред съгласно
посочените в приложение № 3.
9. „Риболовен кораб“ е всеки кораб, съоръжен с цел търговска експлоатация на живите
водни ресурси.
10. „Риболовна дейност“ за един кораб е
продуктът от неговия капацитет и неговата
активност, а за група кораби е сумата от риболовната активност общо за всички кораби
от групата.
11. „Действащ риболовен кораб“ е риболовен кораб, вписан в Регистъра на риболовните
кораби на Общността и предоставящ регулярно информация за уловите и разтоварените
количества.
1 2 . „ Д в и г а т е л /и “ е д в и г а т е л я т/и т е ,
записан/и в позволителното за плаване на
риболовния кораб.
13. „Селективност на риболовните уреди“ е
способността на риболовния метод да извършва риболов на определени водни организми,
който метод позволява видовете, които не са
цел на риболова, да не бъдат улавяни.
14. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента инвестиции.
15. „Проект“ е заявление за кандидатстване,
придружено с всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
16. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
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.
17. „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.
18.„Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на член
59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006
от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за
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рибарство и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO)
№ 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006.
19. „Плащане в натура“ е предоставянето
на земя или недвижим имот, оборудване или
суровини.
20. Единица мярка за капацитет на кораба – VCU = дължина (m) х широчина (m) +
0,45 х мощността (kW).
21. „Риболовно усилие“ за един кораб е
продуктът от неговия капацитет и неговата
дейност, а за група кораби е сумата от риболовното усилие на всички кораби в групата.
22. „Риболовен капацитет“ е тонажът на
един кораб, изразен в брутен тонаж, и мощността му, изразена в kW, така, както те са
определени в членове 4 и 5 от Регламент
(ЕИО) № 2930/86 на Съвета. За някои видове
риболовни дейности капацитетът може да
бъде определен от Съвета, като се използва
например броят и/или размерите на риболовните уреди на кораба.
23. „Възможности за риболов“ е правото
на риболов като количество, изразено в улов
и/или риболовно усилие.
24. Видове с търговско значение съгласно
ОПРСР са калкан и цаца.
25. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване на
инвестиционните разходи.
26. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
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.
27. „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.
28. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
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29. „Свързани лица“ са лицата съгласно
§ 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
30. 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,
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 № 34 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
1.3 „Инвестиции на борда на риболовните
кораби и селективност“ по приоритетна ос
№ 1 „Мерки за приспособяване на българския
риболовен флот“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 90 от 2008 г.).
§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по
реда на Наредба № 34 от 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на
борда на риболовните кораби и селективност“
по приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот“ от
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 90 от 2008 г.),
когато по проекта няма сключен договор, и
по реда на тази наредба, когато по проекта е
сключен договор.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
и на изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 6. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
утвърждава вътрешните правила за обработване на заявленията за кандидатстване в
срок до 1 месец от датата на влизане в сила
на тази наредба.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване българския риболовен флот

Европейски
фонд за
рибарство

Заявление за кандидатстване

ИАРА

по Мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби
и селективност
Попълва се само от служител на ИАРА

Номер на кандидата

B G 0 7 1 3 E F F - о м

с

-

т

з

0

0

0

0

Номер на проекта

Входящ номер на Заявлението

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

Част А

Данни за кандидата

1. Име на кандидата и правна форма Ю
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 статут на лицето, представляващо ЮЛ (ЕТ, други)

5. Данни за риболовния съд (съгласно данните от регистрацията )
Единен идентификационен номер на риболовен кораб (CFR)

B G -

Име на кораба
Външна
маркировка
Тонаж
в БT
Име на
капитана

Код на пристанището
на регистрация
Възраст
на съда

Обща дължина
в метри

B G Основни мощности
на двигателя (kW)

6. Попълва се при упълномощаване

1. Трите имена на упълномощено лице

Презиме

Име

Фамилия

2. Номер на пълномощното

7. Адрес на кандидата

/за ЕТ и ЮЛ-седалище/

Град
Община
Област
Мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
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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
Община
Об
Област
Страна
Пощенски код
9а. Информация за банковата сметка на кандидата
9а.1. Име и адрес на банката

9а.2. IBAN

Част Б
10.

Информация за проектите

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

Да

Не

Да

Не

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

11.

Получавали ли сте безвъзмездна помощ от други фондове
за същия проект или за обособена част от него?
Ако “Да”, моля да посочите подробности (От кой фонд, вид на инвестцията,
размер на получената безвъзмездна финансова помощ).

Част В
12.

Кандидатствам за:

Допустими сектори: (Отбележете сектора, за които кандидаствате)

• Сектор 01 : Закупуване на оборудване за подобряване безопасността на борда.
Мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
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• Сектор 02 : Закупуване на оборудване за подобряване на условия на труд на борда на риболовния съд.

да

• Сектор 03 : Закупуване на оборудване за подобряване на хигиена на борда на риболовния кораб.

да

•

Сектор 04 : Закупуване на оборудване за подобряване на качеството на продукта на риболовния кораб – уловената риба

или други водни животни.

да

• Сектор 05 : Закупуване на оборудване за подобряване на енергийната ефективност.

да

• Сектор 06 : Закупуване на оборудване за селективност на улова.

да

• Сектор 07 : Подмяна на двигател.

да

• Сектор 08 : Подмяна на риболовния уред.

да

•

13.

Сектор 09 : Други инвестиции на борда на риболовни кораби и селективност, които не увеличават риболовния капацитет и

риболовните възможности на кораба.

да

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

Закупуване на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената
О1 инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация
на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг.

да

О2 Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

да

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

да

О3

О4 Разходи за инженерни проучвания, оценки и анализи
О5

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
да

О6 Подмяна на двигател/и

да

О7 Подмяна на риболовен уред

да

О8 Ремонт
Р
б
на корпус и обшивка

да

14. Кандидатствам за:
14.1 Размер на инвестицията _____________________ лева, съгласно приложеното инвестиционно намерение;

14.2 Размер на безвъзмездната финансова помощ _____________________ лева, съгласно приложеното инвестиционно
намерение, което представлява _____________% финансова помощ;

15.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
1
2

Инвестиционно намерение, част А по образец, включително на електронен носител и таблиците от бизнес плана
във формат "xls";
Изрично нотариално заверено пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ от ОПРСР, в случай че документите не се подават лично от кандидата.

да н/п
да н/п

3

Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ

да н/п

4

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

да н/п

5

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

да н/п

6

Копие от Свидетелство за регистрация и/или Акт за националност за риболовните кораби с тонаж над 40 БТ,
издавани от ИА ”Морска администрация”.

да н/п

7

Документ от банката за банковата сметка на кандидата за превеждане на безвъзмездната финансова помощ,
получена по реда на тази наредба.

да н/п

8

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 н/п

9

Копие на документ за последния годишен технически преглед на кораба, извършван от ИА” ”Морска
д
р ц
администрация”

да н/п
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Най-малко две независими и съпоставими оферти за всяка доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, 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. Цената следва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от
технически спецификации в случаите на закупуване на софтуер, на нови машини и оборудване (включително
компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция. Офертите следва да бъдат
валидни най-малко 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, с което да
гарантира сключване на договор с избрания доставчик. 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.Конкурентни оферти не се изискват при
закупуване на активи по чл.17, ал. 1, т. 2.

да н/п

11

За доставка и/или услуга, чиято стойност възлиза на сума, равна или по-малка от левовата равностойност на 15
000 евро, кандидатът предоставя една оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество,
срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента за всяка
доставка/услуга. Цената следва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертата се придружават от
технически спецификации в случаите на закупуване на софтуер, на нови машини и оборудване (включително
компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция. Офертите следва да бъдат
валидни най-малко 5 месеца, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване, с което да
гарантира сключване на договор с избрания доставчик. 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. Оферти не се изискват при закупуване
на активи по чл.17, ал. 1, т. 2.

да н/п

12

За разходите по чл.17, ал. 1, т. 2 и т. 4, в случай че са извършени преди подаване на заявление за
кандидатстване, кандидатът предоставя подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка на
разходите по дейности,както и разходооправдателен документ за извършения разход.

да н/п

13

В случаите по чл. 17, ал. 3, т. 1 - обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с
най-ниска цена.

да н/п

14

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

да н/п

15

Регистрация в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА),
който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността;

да н/п

16

Копие от разрешително за стопански риболов съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);

да н/п

17

Копие от Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми

да н/п

18

Кандидатът по сектор 07 следва да представи две независими и съпоставими оферти от лицензирана компания
за покупко продажба на двигател/и за скрап. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ се
намалява с размера на продажната цена.

да н/п

ІІ. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

да н/п

1

да н/п

2

да н/п

3

да н/п

4

да н/п

5

да н/п

6

да н/п

7

да н/п

8

да н/п

9

да н/п

10

да н/п

11

да н/п

12

да н/п

Част Г

Декларации

1

Декларирам, че нямам изискуеми публични задължения към държавата;

да

2

Декларирам, че нямам/представляваното от мен юридическо лице няма просрочени задължения към ДФ "Земеделие"

да

3

Декларирам, че не съм/представляванато от мен юридическо лице не е подпомагано по други програми на Общността
за същата дейност

да

4

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

да

5

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

да
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да

Декларация към чл. 11, ал. 3, т. 1 и 2
7

да

8

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.

да

9

Декларирам, че съм прочел/а и разбрал/а указанията в Инструкцията към Заявлението за кандидатстване.

да

Това заявление е подписано от:
Кандидата:

Упълномощено от кандидата лице:

Подпис и печат:
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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:
1. Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ. Едноличните търговци вписват данните си съгласно документите за регистрация като ЮЛ;
2. Вписва ЕИК по Булстат

Попълват се данните от личната карта на представляващия управител на ЮЛ и ЕТ.

3. 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. Попълват се данните от Свидетелство за регистрация и/или Акт за националност за риболовните кораби.
6. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
7. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация за ЮЛ и ЕТ, електронната поща, телефонен и факс номер;
8. Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт.
9 Попълва се адреса за кореспонденция.
9а Информация за банковата сметка на кандидата,име и адрес на банката и IBAN

ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
10. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
11. 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:
12. Отбележете сектора, в който кандидатствате
13. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
14. Впишете размера на инвестицията и безвъзмездната финансова помощ, за които кандидатствате, съгласно приложеното инвестиционно намерение, част А.
V. В част В, т. 15, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2. Документът се изисква, в случай че заявлението не се подава лично.
3. Документът е задължителен.
4. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
5. Документът е задължителен.
6. Документът е задължителен за кораби с тонаж над 40 бруто тона.
задължителен
7 Документът е задължителен.
7.
8. Документът се прилага единствено в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг.
9. Документът е задължителен.
10. Документът е задължителен, в случай че се кандидатства за разходи на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро
11. Документът е задължителен, в случай че се кандидатства за разходи на стойност, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро
12. Документът е задължителен, в случай че се кандидатства за разходи по чл. 17, ал.1, т. 2 и т. 4, които са извършени преди подаване на заявлението за кандидатстване.
13. Документът е задължителен във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.
14. Документът е задължителен.
15. Документът е задължителен.
16. Документът е задължителен.
17. Документът е задължителен.
18. Документът е задължителен, в случай че се кандидатства за сектор 07.
VІ. В част В, т. 15, ІІ 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
VІІ. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
VІІІ. Заявлението за кандидатстване, инвестиционните намерения Част А подписва и подпечатва в присъствието на служител на ТЗ, като при
подписването се поставя и дата.
ІХ. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
Х. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване на заявлението за кандидатстване.

ХІ. Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 1 : Мерки за приспособяване капацитета на българския риболовен флот

Мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
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.

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,
проекто-договори 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.
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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

0,00

2

0,00

3

0,00

4

0,00

5

0,00

6

0,00

7

0,00

..

0,00

..

0,00

..

0,00
0,00

n
Общо
*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който
сте преизчислили единичната цена в лева.

* _____________ (____) = _______________ (лева)
* _____________ (____) = _______________ (лева)

1. В кол. А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В кол. Б попълнете вида на актива, съгласно избраната оферта/договор;
3. В кол. В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В кол. Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В кол. 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 кол. Ж се посочват имената/названията на фирмите, които кандидатът е предпочел да изпълнят доставките на посочените активи.

2.3. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец _______________ година __________________
• Краен срок на изпълнение:

месец _______________ година __________________

2.4. Видове плащания: Желая да се възползвам от следните видове плащания:
1.

Авансово: � да

� не
В размер на ..................................... лева
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ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата
инвестиция:
1

подобряване безопасността на борда на риболовния кораб;

�

2

подобряване на селективността на риболовните уреди;

�

3

подобряване на работните условия и хигиената на борда на риболовния кораб;

�

4

подобряване на качеството на продуктите и на местата за съхраняване на уловите;

�

5

повишаване на енергийната ефективност и подмяна на основните двигатели.

�

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

3.2. Посочете количествените показатели на проекта:
Настоящо състояние

Показатели

Бъдещо състояние

Настоящи видове улови
(само за основните видове)
код

наименование

код

наименование

Показатели

Очаквани видове улови
(само за основните видове)
количество

код

наименование

количество

код

наименование

количество

1

Настоящи приулови
2

Бъдещи приулови

Мощност, на новия двигател (kW)

Настояща мощност на двигателя (kW)
3

двигател

двигател

мощност (kW)

1

1

2

2
Настоящи риболовни уреди

код

наименование и размер

количество

мощност (kW)

Вид подменени риболовни уреди
количество

код

наименование и размер

количество

4

Брой заети на пълно работно време, от които:
5

код

наименование

Бъдещ бой заети на пълно работно време, от които:

бр.

код

наименование

1

мъже

1

мъже

2

жени

2

жени

бр.

Подпис/печат на кандидата:
Дата:
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 7
Формула за изчисление на максималния лимит
на безвъзмездната финансова помощ
- за риболовни кораби на възраст от 10 до 15
години: съгласно таблицата, като крайните стойности се редуцират с 50 %;
- за риболовни кораби на възраст от 16 до 29
години: съгласно таблицата, с намаление от 1,5 %
за всяка една от годините над 15, като крайните
стойности се редуцират с 50 %;
- за риболовни кораби на възраст от 30 и повече
години: съгласно таблицата, с намалена твърда
ставка от 22,5 %, като крайните стойности се
редуцират с 50 %.
Таблица
Категория на риболовния
Евро
кораб по тонаж (GT)
0<10

11 000 х GT + 2000

10<25

5 000 х GT + 62 000

25<100

4 200 х GT + 82 000

100<300

2 700 х GT + 232 000

300<500

2 200 х GT + 382 000

500 и повече

1 200 х GT + 882 000

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1, т. 2, буква „а“
Списък на влачещи риболовни уреди
Категория
съоръжение

Вид съоръжение

Код

1

2

3

Гъргъри с плъзгач
PS
ЗаграждаГъргъри без плъзгач (ламщи мрежи
LA
пари)
Мрежи

Тралове

Грибове

SB

Датски грибове

SDN

Шотландски грибове

SSN

Грибове между два кораба

SPR

Бимтрал

TBB

Дънни тралове

ОТB

Дънни тралове, теглени от
PTB
два кораба
Пелагични тралове

OTM

Пелагични тралове, теглени
PTM
от два кораба

Драги

Близнецови тралове

OTT

Драги с влекач

DRB

Ръчни драги, използвани на
DRH
борда на кораба
Механични драги (включиHMD
телно засмукващите драги)

ВЕСТНИК
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1

2
3
Повдигащи се мрежи, маниLNB
Повдигнати пулирани от кораба
Повдигащи се мрежи, манимрежи
LNS
пулирани от брега
Хрилни мрежи (закотвени) GNS
Хрилни мрежи (дрифтерни,
GND
Хрилни
плаващи)
мрежи
Хрилни мрежи (заграждащи) GNC
Тристенни хрилни мрежи
GTR
Kомбинирани хрилни мрежи GTN
Винтери или други капанни
Капани
FPO
уреди
Чепарета, ръчни въдичарски
LHP
уреди и въдици
В ъ д и ц и и Чепарета, въдичарски уреди
LHМ
стръв
и въдици (механизирани)
Парагади и кърмаци
LLS
Плаващи парагади
LLD
Влачещи се въдичарски уреLTL
ди
Неизвестен
NK
риболовен
уред (1)
Няма съоNO
ръжение (2)
(1) Актуално име на кораба от флота или на
регистрираните кораби след 1 януари 2003 г.
(2) Важи само за допълнителното риболовно
съоръжение.

Приложение № 4
към чл. 21, ал. 1, т. 3, буква „в“

Критерии за избор на проекти, приети от Ко
митета за наблюдение
Приоритет за избор на проектите К о е ф и ще бъде даван в следната последо- ц и е н т н а
вателност:
точките за
оценка
I. Инвестиции на борда на риболовния кораб
Проекти, свързани с планове за *1
възстановяване
Проекти, свързани с дребномащабен *0,8
крайбрежен риболов
Проекти, свързани с кораби над 12 *0,5
метра
Точки за оценка:
- Възраст на кораба
от 5 до 10 години
5
от 10 до 15 години
20
над 15 години
50
- Активност на риболовния кораб
под 50 %
10
от 50 % – 74,99 %
20
от 75 % – 100 %
50
За максимум риболовни дни се
приемат:
- 270 риболовни дни за кораби над
12 метра
- 3 210 дни за кораби под 12 метра
Максимален брой точки
100

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Приложение № 5
към чл. 27, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане
Мярка 1.3

Приложение 5
към чл. 27, ал.1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 1.3 - Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Окончателно �
авансово плащане �

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. K. №:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:
телефон:

факс:

E-mail
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон

С Т Р.
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Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/
Име:

Презиме:

Л. К. №

издадена на:

Пълномощно №:

дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:

Данни за риболовния съд(съгласно данните за регистрацията му)
BGR__/__/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Единен идентификационен номер нариболовен кораб(CFR)

Име на кораба:
Външна
маркировка:

Код на пристанището
на регистрация:

Обща дължина
в метри:

Възраст
на съда:

Основни мощности на
двигателя(KW):

Тонаж
в БТ:

Име на капитана
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 1.3 - Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
Допустими сектори:
Сектор 01: Закупуване на оборудване за подобряване на безопасността на борда.
Сектор 02: Закупуване на оборудване за подобряване на условия на труд на борда на риболовния кораб.

� Да
� Да

Сектор 03: Закупуване на оборудване за подобряване на хигиена на борда на риболовния кораб.

� Да

Сектор 04: Закупуване на оборудване за подобряване на качеството на продукта на риболовния кораб –
уловената риба или други водни организми.

� Да

Сектор 05: Закупуване на оборудване за подобряване на енергийната ефективност.

� Да

Сектор 06: Закупуване на оборудване за селективност на улова.

� Да

Сектор 07: Подмяна на двигател.

� Да

Сектор 08: Подмяна на риболовния уред.

� Да

Сектор 09: Други инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност, които попадат в обхвата на
посочените в Указания за допустимост на инвестициите на борда на риболовни кораби /публикувани на
интернет страницата на ОПРСР/.

� Да

Допустими разходи:
1. Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с
предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставка, инсталиране, тестване и въвеждане
в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
2. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

� Да

� Да

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

� Да

4. Разходи за инженерни проучвания, оценки и анализи;

� Да

5. 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

6. Подмяна на двигател/и;

� Да

7. Подмяна на риболовен уред;

� Да

8. Ремонт на корпус и обшивка.

� Да

Държавен фонд "Земеделие"-

Б РРазплащателна
О Й 3 6 агенция

Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане

Приложение 5
към чл. 27, ал.1

Д Ъ Р Ж А В ЕМярка
Н 1.3
ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

A. Общи документи:
1
Копие от документ за самоличност на бенефициента.

� Да

2

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване
на заявка за плащане, идентична с тази, посочена в договора.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се
подават лично от бенефициента..

� Да
� Да

� Непр.

4

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

5

Регистрация в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА

� Да

Документ за собственост на риболовния кораб

� Да

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

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

� Да

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

� Да

10

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

� Да

11

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

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

� Да

3

6
7

8

9

12

13

14

15
16

17

18

Договор за финансов лизинг с приложен към него погaсителен план за изплащане
на лизинговите вноски(в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг)
Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента
за всеки обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на технологичните
параметри.
.

� Да

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

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

Копие от разрешително за стопански риболов към момента на подаване на заявка
за плащане (с вписани новите обстоятелства съгласно чл.18 от ЗРА-при наличие
на такива)
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

� Да

� Непр.

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

� Да

� Непр.

20

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

� Да

21

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има
извършени палщания.
Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за
същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по
образец).

19

22

Б. Специфични документи по видове разходи:
Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване пряко свързани с
инвестицията;
1

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.

� Да

� Непр.

� Да

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

С Т Р.
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Документ за техническите характеристики на основния/те двигател/и – при
подмяна на двигател/и

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване
1
от бенефициента.

2

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

4

� Непр.

� Да

� Непр.

� Да

� Да

Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно
признати стандарти (при кандидатстване за такива).

� Да

В. Декларации:
Декларирам, че инвестицията е завършена в рамките на одобрения срок.
1
Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.
2
3

� Да

� Да

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и
опазване на околната среда и водите;
1
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� Да
� Да

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

� Да

5

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

6

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

� Да

7

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.

� 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

� Да

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат

� Непр.

Държавен фонд "Земеделие"Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"
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Настоящо състояние

код

Настоящи видове улови
(само за основните видове)
наименование

ВЕСТНИК

Показатели

количество

Настоящи приулови
код

наименование

количество

Настоящи мощност на двигателя (kW)
1
2

код

двигател

Настоящи риболовни уреди
наименование и размер

мощност (kW)

количество

Брой заети на пълно работно време, от които:
1 мъже
2 жени

наименование

бр.

Приложение 5
към чл. 27, ал.1
С Т Р. 3 7

4

5

Мерни
ед.

6

Цена за актив без
ДДС

(E)

7

Обща сума без ДДС

0,00 лв

0,00 лв (C)

0,00 лв
(B)

Име, подпис, дата

10

No на застрахователната
полица

ВЕСТНИК

Мл. експерт/експерт РРА-РА

Име, подпис, дата, печат

9

Дата на фактурата

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на разходите

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
0,00 лв

6

7

8

No на фактурата

№ на зявката: / / / / / / / / / / / /

ДЪРЖАВЕН

0,00 лв (A)

0,00 лв
0,00 лв

4

5

0,00 лв
0,00 лв

2

3

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

3

Колич
ество

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Таблица за разходите
Мярка 1.3
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1

Вид на инвестицията

№

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

Таблица за разходите

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

С Т Р.
БРОЙ 36

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Приложение № 6
към чл. 28, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане
Мярка 1.3

Приложение 6
към чл. 28, ал.1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 1.3 - Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Окончателно �
авансово плащане �

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. K. №:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:
телефон:

факс:

E-mail
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

Банков клон

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

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

Презиме:

Л. К. №

издадена на:

Пълномощно №:

дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:

Данни за риболовния съд(съгласно данните за регистрацията му)
BGR__/__/ __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Единен идентификационен номер нариболовен кораб(CFR)

Име на кораба:
Външна
маркировка:

Код на пристанището
на регистрация:

Обща дължина
в метри:

Възраст
на съда:

Основни мощности на
двигателя(KW):

Тонаж
в БТ:

Име на капитана
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 1.3 - Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност
Допустими сектори:
Сектор 01: Закупуване на оборудване за подобряване на безопасността на борда.
Сектор 02: Закупуване на оборудване за подобряване на условия на труд на борда на риболовния кораб.

� Да
� Да

Сектор 03: Закупуване на оборудване за подобряване на хигиена на борда на риболовния кораб.

� Да

Сектор 04: Закупуване на оборудване за подобряване на качеството на продукта на риболовния кораб –
уловената риба или други водни организми.

� Да

Сектор 05: Закупуване на оборудване за подобряване на енергийната ефективност.

� Да

Сектор 06: Закупуване на оборудване за селективност на улова.

� Да

Сектор 07: Подмяна на двигател.

� Да

Сектор 08: Подмяна на риболовния уред.

� Да

Сектор 09: Други инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност, които попадат в обхвата на
посочените в Указания за допустимост на инвестициите на борда на риболовни кораби /публикувани на
интернет страницата на ОПРСР/.

� Да

Допустими разходи:
1. Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с
предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставка, инсталиране, тестване и въвеждане
в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
2. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

� Да

� Да

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

� Да

4. Разходи за инженерни проучвания, оценки и анализи;

� Да

5. 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

6. Подмяна на двигател/и;

� Да

7. Подмяна на риболовен уред;

� Да

8. Ремонт на корпус и обшивка.

� Да

Държавен фонд "Земеделие"-

Б РРазплащателна
О Й 3 6 агенция

Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане

Приложение 6
към чл. 28, ал.1

Д Ъ Р Ж А В ЕМярка
Н 1.3
ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

A. Общи документи:
1
Копие от документ за самоличност на бенефициента.

� Да

2

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване
на заявка за плащане, идентична с тази, посочена в договора.
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се
подават лично от бенефициента..

� Да
� Да

� Непр.

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

3
4
5

Регистрация в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА

� Да

Документ за собственост на риболовния кораб

� Да

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

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

� Да

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

� Да

10

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

� Да

11

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

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

� Да

6
7

8

9

12

13

14

15
16

17

18

Договор за финансов лизинг с приложен към него погaсителен план за изплащане
на лизинговите вноски(в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг)
Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента
за всеки обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на технологичните
параметри.
.

� Да

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

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

Копие от разрешително за стопански риболов към момента на подаване на заявка
за плащане (с вписани новите обстоятелства съгласно чл.18 от ЗРА-при наличие
на такива)
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

� Да

� Непр.

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

� Да

� Непр.

20

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

� Да

21

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има
извършени палщания.
Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за
същата инвестиция по други национални и/или европейски програми (по
образец).

19

22

Б. Специфични документи по видове разходи:
Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване пряко свързани с
инвестицията;
1

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.

� Да

� Непр.

� Да

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

С Т Р.
2
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Документ за техническите характеристики на основния/те двигател/и – при
подмяна на двигател/и

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване
1
от бенефициента.

2

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

4

� Да

� Непр.

� Да

� Да

Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно
признати стандарти (при кандидатстване за такива).

� Да

В. Декларации:
Декларирам, че инвестицията е завършена в рамките на одобрения срок.
1
Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.
2
3

� Непр.

� Да

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и
опазване на околната среда и водите;
1

� Да

� Да
� Да

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

� Да

5

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

6

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

� Да

7

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.

� 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

� Да

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат

� Непр.

Държавен фонд "Земеделие"Разплащателна агенция
Б Отдел
Р О Й"Рибарство
36
и аквакултури"

Заявка за плащане
Мярка 1.3

ДЪРЖАВЕН

Настоящо състояние

код

Настоящи видове улови
(само за основните видове)
наименование

ВЕСТНИК

Показатели

количество

Настоящи приулови
код

наименование

количество

Настоящи мощност на двигателя (kW)
1
2

код

двигател

Настоящи риболовни уреди
наименование и размер

мощност (kW)

количество

Брой заети на пълно работно време, от които:
1 мъже
2 жени

наименование

бр.

Приложение 6
към чл. 28, ал.1

С Т Р. 4 3

0,00 лв

(E)

0,00 лв

7

0,00 лв

0,00 лв (C)

0,00 лв
(B)

Име, подпис, дата, печат

Име, подпис, дата

10

No на застрахователната
полица

ВЕСТНИК

Мл. експерт/експерт РРА-РА

9

Дата на фактурата

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на разходите

Разходите за инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически
проект, които са на стойност над 5 на сто от общата стойност на допустимите
разходи по проекта или надвишават левовата равностойност на 25 000 европо
фактури

0,00 лв

6

8

No на фактурата

№ на зявката: / / / / / / / / / / / /

ДЪРЖАВЕН

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

Цена за актив без
ДДС

3

4

Мерни
ед.

2

3

Колич
ество

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Таблица за разходите
Мярка 1.3
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1

Вид на инвестицията

№

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

Таблица за разходите

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

С Т Р.
БРОЙ 36

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 7
към чл. 42, 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.
4616

НАРЕДБА № 7
от 3 май 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на без
възмездна финансова помощ по мярка 2.6.
„Инвестиции в преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“ на При
оритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ от
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Репуб
лика България, финансирана от Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС
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 2.6. „Инвестиции
в преработка и маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура“ на Приоритетна ос
№ 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(2007 – 2013) (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 предприятия в сектор „Рибарство“. Инвестициите трябва да допринасят
за постигане на една или повече от целите
на мярката, както следва:
1. подобряване условията и безопасността
на труда;
2. подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или
качеството на продуктите;
3. производство на проду кти с високо
качество за запълване на пазарните ниши;
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4. намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;
5. подобряване употребата на малко изпол
звани видове, странични продукти и отпадъци;
6. производство или маркетинг на нови
продукти чрез прилагане на нови технологии
за производство или разработване на иновационни производствени методи;
7. маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г.
на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ОВ, L 223, 15.08.2006 г.) и
на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията
от 26 март 2007 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕO)
№ 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.),
изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на
Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета
относно Европейския фонд за рибарство (OB,
L 341, 23.12.2010 г.).
(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от
Закона за обществените поръчк и (ЗОП),
провеждат съответните процедури при избор
на изпълнител за 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
сe предоставя за проекти за инвестиции в
преработка и маркетинг на продукти от ри-
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болов и аквакултура по следните сектори,
посочени в заявлението за кандидатстване
съгласно приложение № 1:
1. сектор 01 – Увеличаване на преработвателния капацитет чрез изграждане на нови
преработвателни единици и/или разширение
на съществуващи;
2. сектор 02 – Изграждане, разширение,
оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване хигиената
и условията на труд, опазване на околната
среда и внедряване на производствени системи за контрол на качеството и технологични
иновации;
3. сектор 03 – Изграждане на нови пазарни
структури;
4. сектор 04 – Модернизация на съществуващи пазарни структури.
(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.
(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 60 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи,
от които 75 на сто са осигурени 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) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да надвишава левовата равностойност на:
1. 2 500 000 евро по сектор 01;
2. 1 000 000 евро по сектор 02;
3. 3 000 000 евро по сектор 03;
4. 300 000 евро по сектор 04.
(3) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 се допуска
само при процедура на ограничен бюджет
по чл. 24.
(4) За предприятия, които не попадат в
дефиницията на чл. 10, ал. 4, т. 5, със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под
20 0 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 равно
стойност на 750 000 евро за сектор 01, 300 000
евро за сектор 02, 900 000 евро за сектор 03 и
90 000 евро за сектор 04, от които 75 на сто се
осигуряват от ЕФР и 25 на сто от държавния
бюджет на Република България.

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

(5) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да бъде по-малък от левовата равностойност
на 10 000 евро.
(6) Разходите по чл. 20, ал. 2, т. 4, 6 и 13 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.
(7) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен
период на ОПРСР за един кандидат не трябва
да превишава левовата равностойност на:
1. 5 000 000 евро по сектор 01;
2. 2 000 000 евро по сектор 02;
3. 6 000 000 евро по сектор 03;
4. 600 000 евро по сектор 04.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да
бъдат авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане се допуска по реда
и при условията на чл. 30 и 31.
(3) Междинни плащания се допускат по
реда и при условията на чл. 32 и 33.
(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 друга/и програма/и на
Общността.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова
помощ могат да кандидатстват юридически
лица или еднолични търговци (ЕТ), регист
рирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите.
(2) За съществуващи обекти (стокова борса,
стоково тържище, пазар на производителите)
по сектор 04 кандидатите за подпомагане
трябва да са юридически лица, регистрирани
съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси
и тържищата.
(3) За съществуващи обекти по сектори 01,
02 и 04 кандидатите за подпомагане трябва да
са регистрирани по реда на чл. 12 от Закона
за храните (ЗХ) или чл. 229 и 262 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(4) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са вписани в търговския регистър
към Агенцията по вписванията;
2. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
3. да не са вписани в централната база
данни за отстраняванията съгласно Регламент
(ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на Комисията
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от 17 декември 2008 г. относно централната
база данни за отстраняванията (ОВ, L 344,
20.12.2008 г.);
4. членовете на управителните органи на
юридическите лица да не са осъждани с вляз
ла 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
длъжност;
5. да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП), за което представят
декларация на основание чл. 4а ЗМСП;
6. предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 5, да са със състав, по-малък
от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро;
7. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
8. да не са в производство по ликвидация,
с изключение на ЕТ;
9. 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 общности
(ОВ, L 248, 16.09.2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 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;
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2. са представили документи с невярно
съдържание, неистинск и или подправени
документи при осигуряване на информация,
поискана от ИАРА и/или ДФЗ – РА, или не
предоставят тази информация.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 12. Инвестициите по реда на тази наредба трябва да се реализират на територията
на Република България.
Чл. 13. Подпомагат се проекти, които не
оказват значително отрицателно въздействие
върху околната среда.
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 в
случаите на подпомагане за строително-монтажни работи (СМР) периодът е за 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 проекти, предвиждащи извършване на СМР, или
2. документ за ползване върху имота за
срок не по-малък от шест години към датата
на кандидатстване, удължен с три месеца.
(2) Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя одобрен технически/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 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/
технологически характеристики и параметри
на продукта (там, където е приложимо), количество, единични цени;
3. цената на офертата трябва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС;
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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 – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
оферентите – строители, да бъдат вписани в
регистъра на Камарата на строителите;
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. (1) За инвестиции по сектори 03 и
04 кандидатът трябва да представи предварителни споразумения (договори) и/или писма
за намерение с производители/търговци на
риба и рибни продукти и/или на продукти
от аквакултури, които ще осъществяват търговска дейност на територията на пазарната
структура за първата прогнозна година.
(2) С представените документи по ал. 1
кандидатът трябва да гарантира, че на територията на пазарната структура ще бъдат
предлагани продукти с произход предимно
от местни улови и аквакултури (повече от 50
на сто от прогнозния капацитет на пазарната
структура).
Чл. 18. За проектите, реализирани с цел
гарантиране на съответствие със стандартите
от правото на Европейския съюз, касаещи
околната среда, здравето на хората и здравето на животните, хигиената и хуманното
отношение към животните, отпускането на
безвъзмездна финансова помощ е допустимо
до датата, на която тези стандарти стават
задължителни за предприятията.
Чл. 19. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична
мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции
не отговарят на изискванията на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, както
и предвидените ограничения в заповедите за
определянето на тези места и плановете за
управлението им.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 20. (1) Допустими за финансиране са
дейностите по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване 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;
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2. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения
и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени
в продажната цена за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане
в експлоатация на оборудването (машините),
съоръженията, включително придобити чрез
финансов лизинг;
3. специализирана складова техника и специализирани транспортни 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 количест
вото п род у к ци я, за коя то е разработена
производствената програма, заложена в инвестиционното намерение, част Б;
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;
6. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и
изготвяне на технически и/или технологичен
проект, които са на стойност до 5 на сто от
общата стойност на допустимите разходи
по проекта, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро; технологичният
проект следва да е изготвен от специалист с
образование, съответстващо на спецификата
на технологията;
7. закупуване на земя, която има пряка
връзка с предвидената инвестиция 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 производствената дейност
на кандидата, включително придобити чрез
финансов лизинг;
9. 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;
10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с предвидената инвестиция;
11. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано
с опазването на околната среда, включително
придобити чрез финансов лизинг;
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12. разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на
страничен животински продукт (рибно брашно
и/или други);
б) оборудване за подобряване качеството,
безопасността, капацитета за съхранение и
проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подоб
ряване на безопасността и условията на труд;
13. разходи за независим строителен и
авторски надзор и инвеститорски контрол.
(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;
2. 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;
3. за разходи, чи ято 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 комисия, която
да се произнесе относно обосноваността на
разходите; при кандидатстване за разходи за
специализирано производствено оборудване,
изготвено по индивидуално технологично
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
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(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 – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им 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;
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;
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 недвижим имот по т. 7, и/или
подписан договор с избрания доставчик или
изпълнител с разбивка на разходите по дейности по т. 4 и разходооправдателен документ
за извършения разход;
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. 20, ал. 2, т. 2, 3, 5, 8 и 11
е допустимо при условие, че бенефициентът
стане собственик на съответния 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
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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. 20, 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. 21. Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
1. инвестиции, които са свързани с рибни
продукти и продукти на аквакултурата, предназначени за употреба и преработени за цели,
различни от консумация от хора, с изключение
на инвестиции, предназначени изключително
за третиране, преработка и пускане на пазара
на отпадъци от рибни продукти и продукти
на аквакултурата;
2. закупуване на земя, която няма пряка
връзка с изпълнението на проекта;
3. закупуване на земя и/или изграждане
на инфраструктура за обучение на стойност
над 10 на сто от общите допустими разходи
по проекта;
4. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване съгласно чл. 55,
т. 5, буква „а“ от Регламент (ЕO) № 1198/2006 г.
на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство;
5. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
6. разходи за изграж дане на жилищни
помещения, както и на сгради, които не са
свързани с производствената дейност и изпълнението на проекта;
7. оперативни разходи, включително разходи
по поддръжка и наеми;
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 програма, заложена в инвестиционното намерение, част Б,
както и не се допуска самостоятелен проект
за закупуване на транспортни средства;
9. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции;
10. закупуване на техника и оборудване
втора употреба;
11. плащане в натура;
12. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 5;
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13. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
14. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
15. инвестиции, свързани с търговия на
дребно;
16. закупуване на съществуващи сгради и
прилежаща инфраструктура;
17. инвестиции, които не са пряко свързани
с дейността на финансирания проект;
18. разходи за строителство или за услуги,
свързани със строителство, за които кандидатът не е спазил реда и условията на ЗОП,
където е приложим;
19. прехвърляне на собствеността върху
предприятие;
20. 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 равностойност на
50 000 евро;
21. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), които не са пряко свързани
с изпълнението на проекта.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за одоб
ряване на проектите
Чл. 22. (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. 23. (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, чрез 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:
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1. да се предоставят 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 придружен с превод на български език, 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, съставена в Хага на 5 октомври 1961 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.,
обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в териториалните структури 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
ги връща на кандидата 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/или
общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ.
Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, както и със
задължението си да представи документите
най-късно в срока по чл. 24, 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 документи
се изпраща в ИАРА – София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като
таблиците, включени в него, са във формат
„xls“. В случай, че в проекта са включени
строително-монтажни работи, кандидатът
представя електронен носител във формат
„xls“, количествено-стойностните сметки на
избрания изпълнител и всички оферти.
Чл. 24. (1) В срок до три месеца от подаването на заявлението за кандидатстване ИАРА:
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1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените 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 за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет
(приложение № 2), приети от Комитета за
наблюдение на ОПРСР.
(2) В случай 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 в
приложение № 1, свързани с одобрението на
заявлението за кандидатстване.
(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. 20, ал. 3,
т. 4, като срокът по чл. 24, ал. 1 се удължава
със срока на работата 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
събр ани 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 проект.
(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/организации, юридически
лица, неправителствени организации и др.,
които да определят експертни лица за участие в ЕКОП.
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(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, представени на съответната
комисия от ИАРА.
(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 безвъзмездна
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;
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, т. 1 – 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване
на прозрачност изразява писмено решение
пред изпълнителния директор на ИАРА за
одобрение или отхвърляне на проектите.
Чл. 25. (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. недостатъчен 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 пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 6
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението
за кандидатстване с мотивирана писмена
заповед, подлежаща на обжалване по реда
на А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК). Писмената заповед на изпълнителния
директор на ИАРА се съобщава на кандидата
по реда на АПК.
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(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 пълномощно се явява за подписване на договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. При подписването на договора кандидатът или законният му представител или
упълномощено от него лице предоставя актуално удостоверение за наличие или липса на
задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция
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
изпълняващ 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
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 неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
в определения срок кандидатът губи право
на получаване на безвъзмездна финансова
помощ по одобрения проект и може да кандидатства отново за същия проект по реда
на тази наредба.
Чл. 27. (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 проекти по реда на ал. 1
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. 28. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 4 и 5 ЗОП,
провеждат съответните процедури за избор
на изпълнител/и на дейностите по проекта
след сключване на договора за предоставяне
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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 процедури за възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средства 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) Заверени копия от всеки договор с
избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка,
протоколите за работа на комисията и решението за обявяването на класирането на
участниците се предоставят от бенефициента
на ИАРА в срок до 10 работни дни от сключване на договора с изпълнителя.
(5) Контролът за спазването на процедурите
по ал. 1 се осъществява от ИАРА.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извършва преглед на представените документи
по ал. 5 и писмено уведомява бенефициента за
подписване на анекс към договора по чл. 27,
ал. 2. При открито нарушение, съставляващо
нарушение на разпоредбите на националното законодателство и Общностното право в
областта на обществените поръчки по проекта, 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 – 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. 6 бенефициентът лично, чрез законния си представител
или упълномощено от бенефициента лице с
изрично нотариално заверено пълномощно
се явява в ИАРА за подписване на анекс към
договор по чл. 26, ал. 2. 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. 20, ал. 2, т. 6 и
13, извършени преди датата на подаване на
заявлението за кандидатстване, кандидатите,
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които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП,
при подаване на заявлението за кандидатстване
представят всички документи от проведената
съгласно изискванията на ЗОП процедура за
избор на изпълнител/и.
(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. 29. (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 на чл. 30, 31, 32 и 33.
Чл. 30. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 26, ал. 2. В случаите на одобрено авансово плащане на проект, който предвижда
възлагане на процедура по ЗОП, авансовото
плащане се извършва след подписване на
анекса по чл. 28, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на
сто от стойността 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. 26, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се
изисква банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА),
в размер 110 % от стойността на авансовото
плащане или договор за поръчителство, с
който най-малко двама поръчители, всеки от
които се задължава пред кредитора ДФЗ – РА
да отговаря за изпълнението на задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициента, 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;
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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 заявката 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
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. 31. (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. 26, ал. 2.
(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 документи 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. 30, ал. 4 отново да
подаде заявка за авансово плащане.
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(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 Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) Междинно плащане е допустимо, но 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. 26, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията по
проект, 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. 26, ал. 2.
Чл. 33. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът
подава заявка за плащане в регионалната
разплащателна агенция на РА (РРА – РА) по
място на извършване на инвестицията по
проект и прилага документите съгласно заявка
за плащане (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. 26, 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 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той се придружава 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, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г.
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(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 нередовността.
(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 безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката
за окончателно плащане.
Чл. 34. (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;
2. назначава извършването на проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва 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, която се съобщава
на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща 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 бенефициента, 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 нередовност, 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. 35. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА може да откаже изплащането на
част или на цялата безвъзмездна финансова
помощ, когато:
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1. установи при проверките по чл. 34, 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 инвестиции по
проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 34, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 36. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 37. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на сключване на договора
по чл. 26, ал. 2 или от датата на сключване
на анекс в случаите по чл. 28, ал. 8, когато
е приложимо.
Чл. 38. Бенефициентът 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
законодателство и правото на ЕС.
Чл. 39. (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. 26, 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. 26, 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 максимални я срок,
определен в чл. 37, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или отказва с мотивира-
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на заповед изменението и допълнението на
договора по чл. 26, ал. 2, за което писмено
уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът
се явява в ИАРА – София, за подписване на
анекс към договора по чл. 26, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 28, ал. 8.
Чл. 40. (1) За период 5 години от датата
на сключване на договора по чл. 26, 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 проекти, надвишаващи левовата равностойност на 50 000 евро, в шестмесечен срок
след окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ да постави на видно
място табела, указваща, че инвестицията е
реализирана 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 управляващия орган);
6. за проекти, които надвишават левовата
равностойност на 500 000 евро и включват дейности, свързани с инфраструктура и дейности
за СМР, бенефициентът е длъжен 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; след изпълнение
на проекта временната табела се заменя с
постоянна съгласно т. 4;
7. за проектите по сектори 03 и 04 бенефициентът трябва да представя на ИАРА в срок
до 31 март на всяка година от посочения период предварителни споразумения (договори)
и/или писма за намерение с производители/
търговци на риба и рибни продукти и/или на
продукти от аквакултури, които ще осъществяват търговска дейност на територията на
пазарната структура;
8. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон.
(2) В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
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Чл. 41. (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 като обекти за производство и търговия с храни съгласно чл. 12
от Закона за храните.
(3) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти за подобряване употребата на отпадъци трябва да бъдат
регистрирани като обекти за производство на
продукти, получени от странични животински
продукти (СЖП) съгласно чл. 229 или 262 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(4) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти по сектор
03 трябва да бъдат регистрирани, а обектите
(стокова борса, стоково тържище, пазар на
производителите) по сектор 04 да бъдат пререгистрирани съгласно чл. 14 от Закона за
стоковите борси и тържищата.
Чл. 42. 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. 43. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана
с предмета на проекта (инвестицията) по тази
наредба, на упълномощени представители
на ИАРА, Министерството на земеделието
и храните, ДФЗ – РА, Министерството на
финансите, Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз“, Сметната
палата на Република България, Европейската
комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с 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
осъществяването на инвестицията по проект.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 40, ал. 1.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът 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, изискани 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.
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Чл. 44. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проектите, за които е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 26, ал. 2.
Чл. 45. (1) Бенефициентите са длъжни да
сключат и да поддържат валидна застраховка
на имуществото – предмет на подпомагане, в
полза на ДФЗ – РА, срещу рисковете съгласно приложение № 5 за срока от подаване на
заявката за окончателно плащане до изтичането на срока по чл. 40, ал. 1, като са длъжни
всяка година да подновяват застрахователните
полици.
(2) Застраховка 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 се изплаща на ДФЗ – РА,
се намалява размерът на задължението на
бенефициента към ДФЗ – РА.
(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.
Чл. 46. Разплащателната агенция осъществява последващ контрол върху изпълнение на
разпоредбите по чл. 45.
Чл. 47. При неспазване на условията по
чл. 40 – 45 получената по реда на тази наредба
безвъзмездна финансова помощ се обявява
за изискуема от изпълнителния директор на
ИАРА или от изпълнителния директор на
ДФЗ – РА и се открива процедура по възстановяване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 48. (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
за 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.
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Чл. 49. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 50. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува 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. 51. (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 (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията
от 26 март 2007 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕO)
№ 1198/2006 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.
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.

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

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 дейности.
9. „Проект“ e 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 ОПРСР.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
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 г.
на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство и член 39, т. 2 на Регламент
(ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март
2007 г. за определяне на подробни правила
за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 г.
13. „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.
14. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване
на разходите.
15. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
16. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
17. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
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;
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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.
18. „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 проектната обосновка;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
19. „А квакулту ра“ 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.
20. „Преработка на риба и други водни
организми“ е химическо или физическо преработване, като топлинна обработка, опушване,
осоляване, дехидратация или мариноване на
пресни, охладени или замразени продукти,
комбинирани или не с други хранителни
продукти, или комбинация с други процеси.
21. „Търговия“ е процес на внос, износ,
съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на
храни в места за обществено хранене, както и
предоставяне на потребителите на безплатни
мостри от храни.
22. „Икономическа жизнеспособност“ е
определяне на икономическия ефект от инвестицията, измерен в положително парично
изражение към началния момент на инвестиционния период.
23. „Обект за производство на продукти,
получени от странични животински продукти
(СЖП)“ е всяко предприятие за преработване
на продукти от животински произход (в т.ч. и
водни животни), които не са предназначени
или са негодни за консумация от хора.
24. „Обект за производство на храни“ е всяко
помещение или сграда, в което се извършва
добив, частична или цялостна преработка,
приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране и съхранение на храни,
предназначени за консумация от човека.
25. „Съществуващи обекти“ са действащи
обекти:
а) за търговия с риба и рибни продукти или
за продукти от животински произход, непредназначени за консумация от хора, и продукти,
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получени от СЖП, регистрирани от областна
дирекция по безопасност на храните по реда
на чл. 12 от Закона за храните или чл. 229 и
262 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност;
б) стокова борса, стоково т ърж ище и
пазар на производителите, регистрирани по
реда на чл. 14 от Закона за стоковите борси
и тържищата.
26. „Подготовка на месото на рибни и други
водни организми“ са операции, засягащи анатомичната цялост, като разрязване (изкормване),
обезглавяване, нарязване, филетиране, кълцане, дране, почистване (изрязване), обелване.
27. „Страничен животински продукт“ е
продукт, получен при преработка на продукти
от животински произход в преработвателно
предприятие, които не са предназначени за
консумация от хора.
28. „Микро-, малко и средно предприятие“
са такива предприятия по смисъла на ЗМСП.
29. „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 – пътища,
водопроводна и канализационна инсталация,
транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации – електричество, вода,
гориво и районно осветление.
30. „Свързани лица“ са лицата съгласно § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон.
31. 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 на страните, като: пожар, производствени аварии,
военни действия, природни бедствия – бури,
проливни дъждове, наводнения, градушки,
земетресения, заледявания, суша, свличане
на земни маси и други природни стихии,
ембарго, правителствени забрани, стачки,
бунтове, безредици и др.
32. „Търговия на едро“ е продажба на количество не по-малко от единичната транспортна опаковка, когато стоката е опакована,
или на количество, определено с правилника
за организацията, дейността и охраната на
съответното тържище или пазар на производителите, когато стоката не е опакована.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
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на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 5 от
2011 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ 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) (ОПРСР) на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС (ДВ,
бр. 31 от 2011 г.).
§ 4. Заявленията за кандидатстване, по които се извършват процедури по реда на чл. 22,
ал. 1 от Наредба № 5 от 2011 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. „Инвестиции
в преработка и маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура“ 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“
на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007 – 2013 г., се довършват по реда
на тази наредба.
§ 5. Бенефициентите, които имат сключени
договори за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по реда на Наредба № 5 от
2011 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ 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“ на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.,
могат да подават искания за изменение и/
или допълнение на ск лючените 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“ – Разплащателна агенция.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1 към чл. 23
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 за
рибарство

по Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура

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)

2. ЕИК
3. Данни на законния представител на кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4. Правен статут на лицето, представляващо кандидата

5. Вид на предприятието:

�
�
�
�

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

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

Име

Презиме

Фамилия

2. Номер на пълномощното
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7. Адрес на кандидата

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
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).
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Част В

Кандидатствам за:

13. Допустими сектори: (Отбележете сектора, за които кандидаствате)
•
•

•
•

Сектор 01 - Увеличаване на преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици
и/ или разширение на съществуващи.

�

Сектор 02 - Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел
подобряване хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени
системи за контрол на качеството и технологични иновации.

�

Сектор 03 - Изграждане на нови пазарни структури.

�

Сектор 04 - Модернизация на съществуващи пазарни структури

�

14.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 13 сектори (Отбележете вида на разхода, за които
кандидаствате)

01 разходи за строително-монтажни работи
закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с
02 предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставката,
инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването (машините) съоръженията, включително
придобити чрез финансов лизинг
03

специализирана складова техника и специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената
дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг

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

�

�

�
�

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

�

разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на технически и/или
06 технологичен проект, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не
повече от левовата равностойност на 50 000 евро;

�

05

закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция 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 електроенергия,
08 необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов
лизинг

�

07

09

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

10 обучение на персонала зает с производствената дейност пряко свързана с предвидената инвестиция

11

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

12 разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

�

�

�

�

а. съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за
производство на страничен животински продукт (рибно брашно и/или други);

�

б. оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на
продуктите;

�

в. съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд.

�

13 разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол
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15. Кандидатствам за:
15.1 Обща стойност на проекта _____________________ лева, съгласно приложеното инвестиционно намерение
(таблица 1 и таблица 2 от ИН, част А);
15.2 Размер на инвестицията за която се кандидатства_____________________ лева, съгласно приложеното
инвестиционно намерение;
15.3 Размер на безвъзмездната финансова помощ _____________________ 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
2
3
4

5

6

7

7а

7б

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

� да

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

� да

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от законния
представител на 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;
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 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 20, ал. 3, т. 1 - наймалко 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, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро или са за специализирано
производствено оборудване, изготвено по стандартно технологично задание. Цената следва 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, 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 впи
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. 20, 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. 20, 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
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. 20, 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. 20, 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 или са за специализирано производствено
оборудване, изготвено по индивидуално технологично задание. 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
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. 20, ал. 2, т. 4 и 7.

� да � непр
� да

� да � непр

� да

� да � непр

� да � непр

� да � непр
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7в

7г

За разходи по чл. 20, 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.
За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП в случаите по чл. 20, ал. 3, т. 1 обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.

� да � непр

� да � непр

8

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

9

Копие от положително решение на ОВОС или решение, че не е необходимо извършването на процедура по
ОВОС в случаите, предвидени в Закона за опазване на околната среда;

� да

10

Копие от положително решение за съвместимостта на проекта с предмета 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. в ДВ, бр. 73 от
11.09.2007 г.) в предвидената от посочената наредба случаи;

� да � непр

11

Копие от одобрен проект и копие от разрешение за строеж, издадени от компетентен орган за строителство и/или
реконструкция или Удостоверение от общината, че не е необходимо разрешаване на строителството - при СМР;

� да � непр

12

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 (при СМР).

� да � непр

13

Документ за собственост или документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 6 години от датата на
кандидатстване, удължен с 3 месеца

� да � непр

14

Акт за узаконяване на обекта (въвеждане в експлоатация) в случай на предоставяне на документите за
собственост по предходната точка.

� да

15

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

� да

16

Копия от предварителни договори с търговци/продавачи на риба и рибни продукти и/или на продукти от
аквакултура, които ще осъществяват търговска дейност на територията на пазарната структура /за инвестиции по
Сектори 03 и 04/.

17

Копие от Технологичен проект, съгласуван от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ);

� да

18

Копие от становище на ОДБХ, за съответствие на технологичния проект на предприятието с ветеринарномедицинските изисквания.

� да

19

Декларация на основание чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия (по образец)

� да

20

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

21

22

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
Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.11 ал.3

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
1. Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 % от общите допустими
разходи по проекта;
Копие от предварителен или окончателен договор и/ или от нотариален акт
2. Инвестиции във Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или електро- енергия,
необходими за производствената дейност на кандидата:
Технологичен проект с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с енергийните нужди на
предприятието.
3. Документи, които се изискват в случаите, когато се изгражда нов обект, който няма регистрация по ЗВД и ЗХ
Копие от Технологичен проект, съгласуван от ОДБХ;
Копие от становище на ОДБХ, за съответствие на технологичния проект на предприятието с ветеринарномедицинските изисквания.
4. Документи, които се изискват в случаите, когато кандидатства по сектори 01, 02 за съществуващи обекти:
Удостоверение за регистрация на предприятието като обект за производство на рибни продукти или обект за
преработване на странични животински продукт

� да � непр

� да � непр

� да � непр

� да

� да � непр

� да � непр

� да � непр

� да � непр
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5. Документи, които се изискват в случаите, когато кандидатства по сектор 03 за съществуващи обекти:
Удостоверение за регистрация на обекта като за складова база/ тържище за търговия на едро с риба и рибни
продукти, издадено от ОДБХ, съгласно ЗВД и ЗХ;

� да � непр

6. Удостоверение за регистрация, съгласно Закона за стоковите борси и тържищата

� да � непр

ІІІ. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

� да � непр

1
2
3
4
5

Част Г

Декларации

1 Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА
2 Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността за същата инвестиция
3
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за оценяване на моя
4 проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други органи.
Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки данни за успешните
5 проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.
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
7
данни и предоставени документи с невярно съдържание.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за кандидатстване.
8
6

� да
� да
� да

� да

� да

� 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:
1.
2.

Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на кандидата.
Вписва се ЕИК.

3.

Попълват се данните от личната карта на законния представител кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави заверено от
кандидата копие от личната карта на на законния представител кандидата за сверяване

4.

Попълва се управител, директор и др.

5.

Отбелязва се вида на предприятието в зависимост от представената декларация на основание чл. 4а от ЗМСП .

6.

Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация на кандидата.
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт.
Попълва се адреса за кореспонденция.
Попълва се информация за банковата сметка на кандидата - име и адрес на банката и IBAN.

7.
8.
9
10

ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
11. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за обособена част от
12.
него.
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ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
13. Отбележете сектора, в който кандидатствате
14. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете общата стойност на проекта, размера на инвестицията и безвъзмездната финансова помощ по проекта, за които
15.
кандидатствате, съгласно приложеното инвестиционно намерение.
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 лично от законния
3.
представител на кандидата
4. Документът е задължителен.
5. Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
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.
Документът се предоставя при кандидатстване за проекти, включващи предприятия, разположени в местата по
10.
Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.
11. Документът е задължителен при извършване на СМР.
12. Документът е задължителен при извършване на СМР.
13. Документът е задължителен когато не се кандидатства за СМР.
14. Документът е задължителен когато не се кандидатства за СМР.
15. Документът е задължителен.
6.
7.

16.

Документът е задължителен за кандидати по Сектори 03 и 04

Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
19. Документът е задължителен.
20. Документът е задължителен, ако е приложимо.
21. Документът е задължителен, ако е приложимо.
22. Документът е задължителен.
17.
18.

VІ. В част В, т. 16, ІІ, се отбелязва с "ДА" в случай, че кандидатствате за спечцифични разходии с "Непр" в случай, че не
кандидатствате за тях. В случаите, когато сте посочили "ДА", посочените под разхода документи са задължителни.
VІІ. В част В, т. 16, ІІІ, се отбелязва с "ДА" в случай, че предоставяте допълнителни документи, свързани с инвестицията
или "Непр.", ако не предоставят.
Следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша преценка те се отнасят до инвестицията, за
която кандидатствате. Допълнителните документи следва да отговарят на общото изискване към предоставяните
документи, по Наредбата.
VІІІ. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
ІХ. 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.
Х. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
ХІ. 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.
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ИАРА

Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура
Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

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

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.

Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
Oписва се с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори

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

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общо

0,00

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)
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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. Не се
посочва доставчик в допустимите случаи, когато кандидатът не трябва да предоставя оферта.
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
Общо

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, 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

� да

� не

� да

� не

В размер на ............................ лева
2.
3.

Междинно Етап 1,
съгласно Таблица № 3
Междинно Етап 2,
съгласно Таблица № 3
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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

А

Б

В

Г

І. Етап:
1.
....
n

Стойност Таблица №
Д

E

Общо за І - ви етап:

ІІ. Етап:
1.
....
n

Общо за ІІ - ри етап:

ІІІ. Етап - окончателен:
1.
....
n

Общо за ІІІ - ти 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)

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

�

2

подобряване и мониторинг върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите;

�

3

производство на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши;

�

4

намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда;

�

5

подобряване употребата на малко използвани видове, странични продукти и отпадъци;

�

6

производство или маркетинг на нови продукти чрез прилагане на нови технологии за производство или
разработване на иновационни производствени методи;

�

7

маркетинг на продукти с произход основно от местни улови и аквакултура;

�

1

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

Показатели

Настоящ оборот (лева годишно) от
преработка/маркетинг на продукти от риболов
и аквакултура.

Бъдещо състояние
(последна прогнозна година)

Показатели

Бъдещ оборот (лева годишно) от
преработка/маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура.
Повишение на доходността (%)

2

3

Брой заети на пълно работно време
от които:
мъже
жени

Допълнителни работни места,
от които:
мъже
жени

Настоящо годишно производство
(тонове/годишно) на продукти от риболов и
аквакултура, по видове преработени продукти
(посочва се вида на преработения продукт охладен шаран, замразена пъстърва , осолена
цаца, опушена риба и т.н.):

Бъдещо годишно производство
(тонове/годишно) на продукти от риболов и
аквакултура, по видове преработени
продукти (посочва се вида на
преработения продукт - охладен шаран,
замразена пъстърва , осолена цаца,
опушена риба и т.н.):

........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................
..............................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________
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ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
(част Б)
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
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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
№

Вид на продукцията/услугите по години

мярка

Количество

Ед. Цена
(лева)*

Стойност
(лева)

А

Б

В

Г

Д

І - ва прогнозна година (............)**
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

ІІ - ра прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

ІІІ - та прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

ІV - та прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

V - та прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

VІ - та прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

VІІ - ма прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

VІІІ - ма прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

ІХ - та прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0

Х - та прогнозна година (............)
1

0

.....

0

n

0
Сума:

0
*При посочена друга валута в предложените 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 увеличе
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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

№

Х-та
ІХ-та
VІІІ-ма
VІІ-ма
VІ-та
V-та
ІV-та
ІІІ-та
І І-ра
І - ва
прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна
година
година
година
година
година
година
година
година
година
година
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)

Вид на разхода

А
І.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Суровини и материали

1.
.......
n
ІІ.

Външни услуги

1.
.......
n
ІІІ.

Други

1.
.......
n
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
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_________________________________

№

І.

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

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

Година

Брой на
персонала

А

Б

СредноСредноОбщо
Общо
годишно
месечна
годишни годишни
отчисление
работна
разходи за разходи за
за
заплата за
заплати осигуровки
осигуровки
1 човек
(Г*Д)/100
Б*В*12
(%)
В

Г

Д

Е

Общо
годишни
разходи за
заплати и
осигуровки
Д+Е
Ж

Първа прогнозна година (...........)

2

Втора прогнозна година (...........)

3

Трета прогнозна година (...........)

4

Четвърта прогнозна година (...........)

5

Пета прогнозна година (...........)

6

Шеста прогнозна година (...........)

7

Седма прогнозна година (...........)

8

Осма прогнозна година (...........)

9

Девета прогнозна година (...........)

10

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 н
3. В колона В попълнете средногодишното възнаграждение на един работник, което планирате да заплащате;
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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
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
ІХ-та
Х-та
VІІІ-ма
VІІ-ма
VІ-та
V-та
ІV-та
ІІІ-та
І І-ра
І - ва
прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна прогнозна
година
година
година
година
година
година
година
година
година
година
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)
(............)

ДМА

№

А
І.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Съществуващи ДМА

1.
.......
n
ІІ

Нови ДМА

1.
.......
n
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________________________ лв.
Таблица 10
№

Година

Лихва

А

Б

1

................... Година

2

................... Година

3

................... Година

4

................... Година

5

................... Година

6

................... Година

7

................... Година

8

................... Година

9

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

10

Мярка 2.6 Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Страница 3

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

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 помощта (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:__________________________
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Приложение № 2
към чл. 24, ал. 1, т. 3, буква „в“

Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“
Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите ще
бъде даван в следната последователност:

Коефициент на точките за оценка

Преработка:
1. Преработка или предлагане на нови
и/или висококачествени продукти на пазара

*1

2. Преработка на отпадъците

* 0.8

3. Други инвестиции

* 0.4

Маркетинг:
Изграждане на стоково тържище

*1

Изграждане на пазари на производители

* 0.8

Точките за оценка:
Вид на предприятието – микро- и малко

40

Разкриване на над 10 работни места
Разкриване на 5 до 9 работни места
Разкриване на 1 до 4 работни места

40
30
20

Проекти,
предложени
от
млади
собственици
на
пазарни
структури/
преработвателни предприятия на възраст от
18 до 40 години

10

Проекти,
предложени
собственици
на
пазарни
преработвателни предприятия

10

Максимален брой точки

от
жени,
структури/

100
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Приложение № 3
към чл. 31, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Приложение № 3
към чл.31, ал.1

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:

Държавен фонд "Земеделие"
агенция
С Разплащателна
Т Р. 7 6
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Приложение № 3
към чл.31, ал.1

Заявка за авансово плащане
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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

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

� 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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Инструкции за попълване на Заявка за АП

Версия 6
Изм. 0/

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, съставена в
Хага на 5 октомври, 1961 г.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Приложение № 4
към чл. 33, ал. 1
Държавен фонд „Земеделие”
Разплащателна агенция
Отдел „Рибарство и аквакултури”

Приложение 4
към чл.33, ал.1

Заявка за плащане
Мярка 2.6
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Заявка за плащане

МЯРКА 2.6 - Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури
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 - ФЛ/представител на ЮЛ/ЕТ
Име на бенефициента физическо лице/ собственика на ЕТ/управителя на ЮЛ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. №:

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:
Л. К. №:
Пълномощно №:

Презиме:
издадена на:
дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:
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Местоположение на инвестицията
град/село

област

община

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 2.6 - Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури
Допустими сектори:

Сектор 01-Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на нови преработвателни единици и/ или
разширение на съществуващи.

� Да

Сектор 02 – Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на преработвателни единици с цел подобряване
хигиената и условията на труд, опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за контрол на
качеството и технологични иновации.
Сектор 03 - Изграждане на нови пазарни структури.

� Да

Сектор 04 - Модернизация на съществуващи пазарни структури.

� Да

� Да

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

� Да

2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други,
пряко свързани с предвидената инвестиция, в това число и разходи, включени в продажната
цена 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 специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената
дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов лизинг;

� Да

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

� Да

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 и анализи и изготвяне на технически и/или технологичен
проект, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта, но не повече от левовата
равностойност на 25 000 евро;

� Да

7. Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция 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
електро- енергия, необходими и пряко свързани с производствената дейност на кандидата, включително придобити чрез финансов
лизинг;

� Да

9. 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

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

� Да

11. Инвестиции във пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда;

� Да

12. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а. съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци – използване на отпадъците от преработката за производство на
страничен животински продукт (рибно брашно и/или други);
б. оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
в. съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;

� Да

� Да
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A. Общи документи:
1

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

� Да

2

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

� 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

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

8

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.
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

10

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

11

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

� Да

12

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

� Да

13

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

9

14

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

16

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

� Да

17

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

18
19

21

� Непр.

� Да

15

20

� Непр.

Да

� Непр.

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

� Да

� Непр.

Копие от регистрация съгласно Закона за стоковите борси и тържища по сектор 03 или
пререгистрация по сектор 04.

� Да

� Непр.

Удостоверение за регистрация на обекта за производство/търговия на рибни продукти или
обект за преработване на странични животински продукти (за предприятия за преработване
на отпадъци), издадено от ОБДХ, съгласно ЗХ или ЗВД;
Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата
инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).

� Да

� Да
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Б. Специфични документи по видове разходи:
Разходи за строително-монтажни работи;

� Да

1

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

� Да

2

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.

� Да

3

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

4

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

� Да

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

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.

� Да

� Непр.

� Непр.

� Да

� Да

� Непр.

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

� Да

� Непр.

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;
Копие от патент издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от
1
бенефициента.
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
2
документ, удостоверяващ закупуването на патент от бенефициент.

� Да

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

� Да

Специализирани транспортни средства, пряко свързани с производствената дейност на
кандидата;
1
2

� Да
� Да

1

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

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);

� Да

3

1

Копие от документ, удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати
стандарти (при кандидатстване за такива).

� Непр.

� Да

� Непр.

� Непр.
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В. Декларации:
1

Декларирам, че цялата инвестицията е завършена.

� Да

� Непр.

2

Декларирам, че е завършена одобрената обособена част от инвестицията.

� Да

� Непр.

3

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

� Да

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

5

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.

� Да

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.

� 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
преработка/маркетинг на продукти от риболов и аквакултури

2.

Брой заети на пълно работно време от които:
мъже
жени

3.

Настоящо годишно производство (тонове/годишно)
на продукти от риболов и аквакултури, по видове преработени продукти
(посочва се вида на преработения продукт - охладен шаран, замразена
пъстърва, осолена цаца, опушена риба и т.н.)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

� Да

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат

Показатели

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)

(B)

Име, подпис, дата

Име, подпис, дата, печат

9

Дата на фактурата

10

No на застрахователната
полица

ВЕСТНИК

Мл. експерт/експерт 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

8

No на фактурата

Окончателно

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, но не повече от левовата равностойност на 25 000 евро по фактури

0,00 лв

6

Междинно

№ на зявката:

Приложение 4
към чл.33, ал.1

84

0,00 лв (A)

0,00 лв

5

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

0,00 лв

7

4

6
0,00 лв

5

Обща сума без ДДС

3

4

Цена за актив без
ДДС

2

3

Количе Мерни
ед.
ство

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Вид на плащането:

Таблица за разходите
Мярка 2.6

1

Вид на инвестицията

№

№ на проекта от ИАРА:

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"
Таблица за разходите

С Т Р.
БРОЙ 36
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Приложение № 5
към чл. 45, ал. 1
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 авари я 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 заст рахованото
имущество със собствен автотранспорт.
4618

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства
на авиационните оператори, извършващи
специализирани авиационни работи (обн.,
ДВ, бр. 17 от 2000 г.; изм., бр. 48, 70 и 85 от
2001 г., бр. 65 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 88
от 2007 г.; изм., бр. 14 и 38 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 7 накрая се добавят думите „за
извършване на специализирани авиационни
работи“.
§ 2. В чл. 8, т. І, т. 1, т. 1.3 се правят следните изменения:
1. Буква „в“ се отменя.
2. Буква „е“ се изменя така:
„е) полети със специално предназначение
по чл. 64б от Закона за гражданското въздухоплаване.“
§ 3. В чл. 12, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. След думите „съгласно спецификацията
по чл. 8, т. I“ се добавя „(приложение № 1а
към чл. 12, ал. 2)“.
2. В т. 12 и 13 думите „Анекс ІІ към Регламент № 1592/2002 относно общите правила
в областта на гражданското въздухоплаване и
създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност“ се заменят с „Приложение
II към Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европей-

ВЕСТНИК
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ския парламент и на Съвета от 20 февруари
2008 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване, за създаване
на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/
ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002
и Директива 2004/36/ЕО“.
3. Създават се т. 14 и 15:
„14. информация за оценка на финансовоикономическото осигуряване на дейността
при експлоатацията на ВС съгласно приложение № 2.
15. декларация за съгласие да предоставя
на ГД „ГВА“ данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл. 72 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 4. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 8:
„8. информация за оценка на финансовоикономическото осигуряване на дейността
при експлоатацията на ВС съгласно приложение № 9“.
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Авиационният оператор, извършващ
специализирани авиационни работи, е длъжен да осигури за всяко вписано в неговото
свидетелство ВС по време на полет, че:
1. ВС е летателно годно, притежава валидно
удостоверение за летателна годност и удостоверение за преглед на летателната годност,
където последното е приложимо;
2. ВС притежава технически характеристики, отговарящи на условията на полета;
3. на ВС е извършено техническо обслужване съгласно одобрена програма за техническо
обслужване;
4. ВС е оборудвано с експлоатационно
оборудване и аварийно-спасителни средства
в състав и количество, съответстващи на условията на полета и броя на хората на борда,
че това оборудване е годно за експлоатация
или ясно маркирано като негодно;
5. ВС е заредено с необходимите количества и качество гориво, масло, течности и
газове, които съответстват на условията на
конкретния полет.“
§ 6. В чл. 34а, ал. 1 думите „Анекс ІІ
към Регламент № 1592/2002 относно общите
правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска
агенция за авиационна безопасност“ се заменят с „Приложение II към Регламент (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
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за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент
(ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО“.
§ 7. В чл. 44, ал. 2 се създава т. 3:
„3. авиационният оператор, извършващ
специализирани авиационни работи, не разполага със собствена одобрена организация
за управление поддържането на летателна
годност, функциите по ал. 1, т. 3 могат да се
изпълняват от лицето по ал. 1, т. 1, ако може
да бъде доказано, че операторът има пълен
контрол над дейностите по управление поддържането на постоянната летателна годност
чрез одобрен договор с одобрена организация
за управление поддържането на летателна
годност.“
§ 8. В чл. 47, ал. 1 след думите „авиохимически работи (АХР)“ се добавя „съгласно
изискванията по приложение № 10“.
§ 9. В чл. 50б, ал. 1, т. 1 след думите „отговарящи за“ се добавя „оценка на финансовоикономическото осигуряване на дейността“
и се поставя запетая.
§ 10. В чл. 50л, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения:
1. В буква „б“ думите „Анекс ІІ към Регламент № 1592/2002 относно общите правила
в областта на гражданското въздухоплаване и
създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност“ се заменят с „Приложение
II към Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари
2008 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване, за създаване
на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/
ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002
и Директива 2004/36/ЕО“.
2. В буква „в“ думите „тези задължения“
се заменят със „задълженията по т. 3, букви
„а“ и „б“.
§ 11. В чл. 62 ал. 2 се изменя така:
„(2) Собственикът или ползвателят на ВС
отговаря за поддържането на летателната
годност на ВС, като осигурява:
1. валидно удостоверение за летателна
годност на ВС, в което е вписана категория
„частен“, и валидно удостоверение за преглед
на летателната годност, когато е приложимо;
2. извършване на техническо обслужване
на ВС и поддържане на летателната му годност от правоспособни лица в съответствие с
одобрена от ГД „ГВА“ програма за техническо
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обслужване съгласно нормативните, техническите и експлоатационните изисквания за ВС;
3. удостоверенията за допускане в експлоатация, съставени и подписани от съответните
правоспособни лица;
4. експлоатационното и аварийно-спасителното оборудване на борда на ВС е правилно
инсталирано и годно за експлоатация или ясно
е маркирано като негодно за експлоатация.“
§ 12. В чл. 63, ал. 4 числото „24“ се заменя
с „36“.
§ 13. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст думите „до 3“ се заменят с „най-малко 12“.
2. В т. 1, буква „д“ след думата „изпълнените“ се добавя „директиви и“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. за компоненти и агрегати с ограничен
ресурс:
а) записите по т. 2, и
б) записи за експлоатацията им, които
осигуряват спазване на ограниченията върху
ресурса, и
в) дата на последното техническо обслужване.“
§ 14. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. на ВС е изпълнено техническо обслужване съгласно одобрена програма за
техническо обслужване и то е допуснато до
експлоатация;“.
2. В ал. 2, т. 2 след думите „предписани
от“ се добавя „производителя (държателя на
типовия сертификат) на ВС и/или“.
§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думата „пътниците“ се заменя с
„лицата“.
2. В т. 18 след думите „който не е“ се добавя „търговски полет или“.
§ 16. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „министъра на транспорта и
съобщенията“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“, а „Министерство на транспорта
и съобщенията“ се заменят с „Министерство
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
2. Абревиатурата „ЗАП“ се заменя с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 17. Създава се приложение № 1а към
чл. 12, ал. 2:
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„Приложение № 1а
към чл. 12, ал. 2
ОБРАЗЕЦ!
ДО
ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР
НА ГД „ГВА“
ЗАЯВЛЕНИЕ
за първоначално издаване, продължаване валидността, промяна на/в Свидетелството
за авиационен оператор (САО – САР)
(необходимото се подчертава)
на „...........................................................“
(наименование на заявителя/оператора)
І. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВИАЦИОННИ РАБОТИ
Обхват на сертификацията
(отбележете вярното) (√)

Обект на сертифициране
K

P

R

W

NO

NR

NT

DF

Превоз на товари на външно окачване (AW-1)
Строително-монтажни работи от въздуха (AW-2)
Патрулиране и наблюдение от въздуха (AW-3)
Фотографиране от въздуха (AW-4)
Геофизични изследвания и картиране от въздуха (AW-5)
Борба с пожари, вкл. горски (AW-6)
Авиохимически работи (AW-7)
Наблюдение и/или въздействие върху времето (AW-8)
Аварийно-спасителни работи (AW-9)
Реклама от въздуха (AW-11)
Полети, свързани с контрол върху диви животни (AW-12)
ІІ. ДРУГИ ВИДОВЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

K

P

R

W

NO

NR

NT

DF

K

P

R

W

NO

NR

NT

DF

Спортни полети (AW-15)
Теглене на безмоторни ВС (AW-17)
Полети за скокове с парашут (AW-18)
Полети със специално предназначение по чл. 64б ЗГВ (AW-19)
ІІІ. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРИРАНЕ
Полети по правилата за визуални полети само през деня (D1)
Полети само по правилата за визуални полети (D2)
Други (D3)
K – означава процедури, свързани със сертифициране за издаване на разрешение за първи път;
P – означава процедури, свързани изключително с продължаване на валидността на Удостоверение AOC;
R – означава процедури, свързани с разширяване обхвата на оперативните спецификации;
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W – означава подновяване валидността на разрешения, валидността на които е изтекла преди не
повече от 12 месеца; NO – означава процедури, свързани с разширяване географската зона на провежданите операции;
NR – означава процедури, свързани с разширяване на вида на провежданите операции;
NT – означава процедури, свързани с въвеждане на нов вид или тип въздухоплавателно средство в
състава на флота;
DF – означава процедури, свързани с добавяне на поредно въздухоплавателно средство към наличния
флот.
СПИСЪК НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА
№

Тип въздухоплавателно средство

Регистрационен номер

Видове разрешена дейност

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
С уважение:........................................................................................
(име, подпис на отговорния ръководител)“

§ 18. Създава се ново приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 14:
„Приложение № 2
към чл. 12, ал. 2, т. 14
Информация, която се предоставя за оценка на финансово-икономическото осигуряване на дейността
на кандидат за първоначално издаване на САО – САР
...............................................................................................(наименование на търговеца)
I. Прогнозна информация за заявената въздухоплавателна дейност за една година:
№

1.

Показател

Прогноза
за периода

Мярка

Пролетени часове – общо (1+2+3)

часа

Пролетени часове в работа – общо,
в т.ч. по типове ВС (1.1.+1.2+...1.n):

часа

1.1.

часа

1.2.
2.

1.n.

часа

Пролетени часове в служебни прелитания – общо,
в т. ч. по типове ВС (2.1+2.2+...2.n):

часа

2.1.

часа

2.2.
3.

2.n.

часа

Пролетени часове в тренировки – общо,
в т. ч. по типове ВС (3.1+3.2+...3.n):

часа

3.1.

часа

3.2.

часа

3.n.

часа
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II. Прогнозна информация за персонала, осигуряващ заявената въздухоплавателна дейност по т. I:
№

Показател

1.

Прогноза
за периода

Мярка

Наети лица по трудово правоотношение
(среден списъчен брой), в т. ч.:

бр.

а) летателен персонал

бр.

б) технически персонал

бр.

2.

Средства за РЗ за наети по трудови правоотношения

3.

Средна месечна работна заплата на 1 нает по трудово правоотношение (2:1) : 12 месеца

хил. лв.
лева

III. Прогнозна финансово-икономическа информация за необходимите финансови средства, осигуряващи
персонала, съоръженията, оборудването, сградите, техническото обслужване и други, необходими за
осъществяването на заявената въздухоплавателна дейност по т. I:
№
1.

Показател

Прогноза
за периода

Разходи за оперативна дейност (1.1+1.2+1.3+1.4)

Мярка
хил.лв.

1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:
а) разходи суровини и материали, в т. ч.:

хил.лв.
хил.лв.

– разходи за ГСМ

хил.лв.

– разходи за резервни части и окомплектовка

хил.лв.

б) разходи за външни услуги, в т. ч.:

хил.лв.

– разходи за наем (лизинг) на ВС

хил.лв.

– разходи за застраховки

хил.лв.

– разходи за обучение

хил.лв.

– разходи за техническо обслужване

хил.лв.

– разходи за летищни и аеронавигационни такси

хил.лв.

– разходи за наземно обслужване

хил.лв.

1.2. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:

хил.лв.

а) разходи за амортизация

хил.лв.

б) разходи от обезценка

хил.лв.

1.3. Разходи за персонала, в т. ч.:

хил.лв.

а) разходи за възнаграждения

хил.лв.

б) разходи за осигуровки

хил.лв.

1.4. Други разходи

хил.лв.

2.

Приходи от оперативна дейност, в т. ч.:

хил.лв.

3.

Печалба (2-1)

– приходи от услуги

хил.лв.
хил.лв.

Изготвил:

Подпис на управителя,

Име, фамилия, длъжност

изпълнителния директор:

Подпис:

Име, фамилия:

Тел. за контакти:

печат:

Дата:“

§ 19. В т. 4 от приложение № 3 към чл. 13, ал. 2 накрая се добавя „и осигурява финансово
заявената въздухоплавателна дейност“.
§ 20. В текста на приложение № 4 към чл. 14, ал. 2 в първи абзац накрая се добавя „и финансовото осигуряване на заявителя“.
§ 21. Създава се приложение № 9 към чл. 17, ал. 1, т. 8:
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„Приложение № 9
към чл. 17, ал. 1, т. 8
Информация, която се предоставя за оценка на финансово-икономическото осигуряване на дейността на заявител за продължаване на срока на валидност на САО – САР
............................................................................................................................................................
(наименование на авиационния оператор, извършващ специализирани авиационни работи)

I. Информация за въздухоплавателната дейност:
№

Показател

Пролетени часове – общо
(1+2+3):
1.

2.

3.

Мярка

Отчет за
предходната календарна
година
(..…г.)

Прогноза Отчет от
за теку- началото
щата ка- на годилендарна ната до
година
датата на
(...…г.)
подаване
на заявление
(………..г.)

Прогноза
за следващата календарна
година
(…….г.)

часа

Пролетени часове в работа – общо, в т.ч. по
типове ВС (1.1+1.2+.....1.n):
часа
1.1.

часа

1.2.

часа

1.n.

часа

Пролетени часове в служебни прелитания – общо, в т. ч. по типове ВС
часа
(2.1+2.2+.....2.n):
2.1.

часа

2.2.

часа

2.n.

часа

Пролетени часове в тренировки – общо, в т.ч.
по типове ВС (3.1+3.2+.....3.n):
часа
3.1.

часа

3.2.

часа

3.n.

часа

II. Информация за персонала, осигуряващ въздухоплавателната дейност по т. I:
№

1.

Показател

Мярка

Наети лица по трудово правоотношение
(среден списъчен брой), в т. ч.:

бр.

а) летателен персонал

бр.

б) технически персонал

бр.

2.

Средства за РЗ за наети по трудови правоотношения
хил. лв.

3.

Средна месечна работна заплата на 1 нает
по трудово правоотношение
(2:1) : 12 месеца

лв.

Отчет за
предходната календарна
година
(..…г.)

Прогноза Отчет от
за теку- началото
щата ка- на годилендарна ната до
година
датата на
(....…г.)
подаване
на заявление
(……….г.)

Прогноза
за следващата календарна
година
(…….г.)
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III. Финансово-икономическа информация за финансовите средства, осигуряващи персонала, съоръженията, оборудването, сградите, техническото обслужване и други за осъществяването на въздухоплавателната дейност по т. I:
№

1.

Показател

Разходи за оперативна дейност
(1.1+1.2+1.3+1.4)

Мярка

Отчет за
предходната
календарна
година
( ..…г.)

Прогноза
за текущата календарна
година
(....…г.)

Отчет от
началото
на годината до
датата на
подаване
на заявление
(……….г.)

Прогноза за
следващата
календарна
година
(…….г.)

хил. лв.

1.1. Разходи за суровини, материали и външни
услуги, в т. ч.:
хил. лв.
а) разходи за суровини и материали, в т. ч.:

хил. лв.

– разходи за ГСМ

хил. лв.

– разходи за резервни части и
окомплектовка

хил. лв.

б) разходи за външни услуги, в т. ч.:

хил. лв.

– разходи за наем (лизинг) на ВС

хил. лв.

– разходи за застраховки

хил. лв.

– разходи за обучение

хил. лв.

– разходи за техническо обслужване

хил. лв.

– разходи за летищни и аеронавигационни такси
хил. лв.
– разходи за наземно обслужване

хил. лв.

1.2. Разходи за амортизация и обезценка,
в т. ч.:
хил. лв.

2.

а) разходи за амортизация

хил. лв.

б) разходи за обезценка

хил. лв.

1.3. Разходи за персонала, в т. ч.:

хил. лв.

а) разходи за възнаграждения

хил. лв.

б) разходи за осигуровки

хил. лв.

1.4. Други разходи

хил. лв.

Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:

хил. лв.

– приходи от услуги

хил. лв.

3.

Печалба (2-1)

хил. лв.

4.

Просрочени задължения:

хил. лв.

Х

Х

а) към персонала

хил. лв.

Х

Х

б) за осигуровки

хил. лв.

Х

Х

в) към бюджета
Изготвил:
Име, фамилия, длъжност, подпис:
Телефон за контакти, дата:

хил. лв.

Х
Подпис на управителя,
изпълнителния директор:
Име, фамилия, печат:“

Х
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§ 22. Създава се приложение № 10 към
чл. 47, ал. 1:
„Приложение № 10
към чл. 47, ал. 1
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ АВИАЦИОННИ РАБОТИ – РАЗПРЪСКВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА ОТ
ВЪЗДУХА (АХР)
1. Специализирани авиационни работи (САР)
за разпръскване на вещества от въздуха – авиохимически работи (АХР), се извършват въз основа на
сключени договори между авиационния оператор
(АО) и възложителя.
2. При използване на авиационна техника за
изпълнение на АХР екипажът на ВС задължително
изготвя скици на обработваемите участъци, на
които се нанасят следните обозначения:
– всички препятствия на терена с височина
до 50 м;
– разстоянието по права линия от летателната
площадка до обработваемите площи;
– телефонни линии и електропроводи с обозначаване на волтажа;
– охранявани и специални обекти;
– размерите на обработваемите площи в декари
и номерата на полетата.
3. Разпръскване на вещества от въздуха – АХР,
се извършва само с разрешени и етикетирани
препарати, на които задължително е отбелязано,
че могат да се прилагат от въздуха.
4. АХР се изпълняват задължително по заявка
от възложителя най-малко 24 часа преди изпълнението на полета. Въз основа на заявката КВС и
заявителят определят реда за работа и екипажът
извършва предварителна подготовка.
5. При АХР с пестициди от I, II и III група
заявителят, ползващ ВС, е длъжен 72 часа преди започване на производствените полети чрез
уведомително писмо до органите на местното
самоуправление и местната администрация (кметство или община) да предупреди за предстоящата
работа съседните стопани, пчеларските дружества
и собственици на пчелни кошери, стопаните, отглеждащи копринени буби, и др.
6. Работният ден за АХР започва при изгрева на
слънцето и завършва 30 минути преди залеза му,
като спазването му е задължително за екипажите и
обслужващите работни групи. При метеорологични
условия, при които е невъзможно изпълнението
на АХР, работата се прекратява.
7. Преди започване на сезонната работа инсталацията на ВС за АХР подлежи на основен
технически преглед и състоянието се отразява в
протокол за годност на инсталацията. ВС с неокомплектована и неизправна инсталация не се
допуска до работа.
8. Инсталациите за пръскане на ВС и техниката
за натоварването им задължително се проверяват
всеки ден преди започване и по време на полетите.
Състоянието им се отбелязва в техническия борден
дневник, който се подписва от КВС и заявителя
на услугата.
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9. Заявителят, ползващ ВС за АХР, е длъжен
да представи на екипажа уведомителното писмо
по т. 5 и да осигури:
а) специалист, който е отговорен за контрола
върху дозирането на прилаганите пестициди и
минерални торове и за организацията на работа;
б) достатъчна по брой работна група за подготовка и товарене във ВС на работните разтвори
и за сигнализация при работа;
в) бързо и сигурно зареждане на ВС;
г) инструктаж на обслужващите работници за
начина на подготовка на работните разтвори, за
предпазните мерки при работа с пестициди, както
и за употребата на предпазните средства.
10. Ръководството на АО е длъжно да осигури:
а) достатъчен брой ВС, комплектовани и годни
за извършване на всички предвидени работи;
б) подготвени екипажи;
в) подмяна на инсталациите при смяна на
вида на АХР;
г) ежедневен инструктаж на сигнализаторите за
реда на обработка на площите, разстоянието, на
което да се преместват, начина на сигнализиране,
както и правилата за безопасна работа;
д) инструктаж срещу подпис в бордния журнал
на обслужващите работници за реда на работа на
летателната площадка, за товарене на ВС и за
изискванията за безопасността на труда.
11. За ВС, които нямат ограничения в РЛЕ,
АХР се извършват при полет с височина над
повърхността на почвата или над растенията,
както следва:
– при пръскане с хербициди, десиканти и дефолианти – 2 м;
– при пръскане с всички останали видове
пестициди – 5 м;
– при пръскане на гори – 10 м;
– при прашене – 50 м.
12. Полетите над обработваемите площи се
извършват само по права линия по разположените
сигнализатори и при постоянно поддържане на
предписаната работна височина.
13. Инсталацията за пръскане се включва в началото и се изключва в края на работния участък
с разчет химикалите да попадат точно в границите
му. Включването се осъществява, когато ВС се
е установило на предписаната работна височина
и скорост.
14. Набирането на височина за извършване на
завой или за преодоляване на препятствие над
обработваемия участък задължително започва
2 – 3 сек след спирането на инсталациите за пръс
кане. Във всички случаи завоите с вертолет се
изпълняват на височина не по-малко от 30 м над
препятствията с наклон не повече от 20 градуса.
Завоите със самолет се извършват в хоризонтална
плоскост на височина не по-ниско от 50 м над
препятствията в равнина и не по-ниско от 100 м
над пресечена местност и горски масиви.
15. Първата сигнална линия при започване
на обработка на дадена площ се разполага по
следния начин:
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а) при страничен вятър до 3 м/сек независимо
от посоката му – на ½ от предписаната работна
ширина, измерена от края на блока навътре;
б) при страничен вятър със скорост над 3 м/
сек до пределно допустимата скорост и посока
към вътрешността на блока – ¼ от предписаната
работна ширина, измерена от края на блока навътре, а при обратната посока на вятъра – на ¾
от работната ширина.
16. Не се допуска изпълнение на полети за
АХР без осигурена сигнализация на обработваните
площи с ширина над три захода.
17. При полети за АХР екипажът на ВС не
допуска:
– да изпълнява полети след залез слънце;
– на борда на ВС да присъстват външни лица;
– да изпълнява излитания и кацания в направление, неосигуряващо набор на височина над
препятствията;
– да пресича високоволтови линии при полет
към участъка и обратно, а така също между участъците на височина не по-малко от 50 м в равнина
и 100 м в пресечена местност;
– да провежда АХР с неизправна или неотрегулирана селскостопанска апаратура;
– да изпълнява каквито и да са еволюции по
отстраняване задръжките на препарата;
– да нарушава изискваната технология и да
изпълнява АХР без предварителна заявка от и
уведомително писмо по т. 5 от възложителя;
– да изпълнява полети при умерена и силна
„балтанка“ и скорост на вятъра, превишаваща
установената по действащите разпоредби;
– да работи без огледало за обратно виждане;
– да извършва полети над населени места.
18. Максимално допустимата температура, при
която се допуска извършване на всички видове
АХР, с изключение на торене, е 25 градуса, измерена на сянка.
19. Максимално допустимата скорост на вятъра
при изпълнение на полети за АХР е следната:
– при пръскане с хербициди, десиканти и дефолианти и при прашене – 2 м/сек;
– при всички останали пръскания – 5 м/сек;
– при торене съгласно технологичната таблица.
20. При достигане на максималните стойности
за допустима скорост на вятъра съгласно т. 19 и
влошаване на метеорологичните условия полетите се преустановяват, като часът и мотивите за
спирането се записват в бордния журнал.
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21. Не се допуска пръскане и прашене при
възходящо (конвекционно) движение на въздуха,
като работата се спира в началото на възникването
му, което съвпада с изравняване показанията на
термометрите.
22. Преди започване на работа заявителят е
длъжен да представи на екипажа карта (схема) на
землището, на която са отбелязани площите, които
ще се обработват, и тези, заети с чувствителни
култури, водоеми, пчелини, животновъдни ферми.
23. Между третираните площи и граничещите с
тях площи, заети от чувствителни култури, задължително се оставя защитна зона с ширина 300 м.
24. Не се допуска прелитане и изпълнение на
завои над площи, заети с чувствителни култури,
водоеми, пчелини и животновъдни ферми.
25. След приключване на работа и при смяна
на препарата резервоарът и инсталацията се промиват с чиста вода.
26. След приключване на работа с хербициди,
десиканти и дефолианти или при смяна на културата
резервоарът и инсталацията на ВС и съоръженията
за подготовка и зареждане на работните разтвори
се промиват с 2 %-ов разтвор на калцинирана сода,
след което двукратно се изплакват с чиста вода.
Тези операции задължително се извършват под
ръководството и контрола на КВС и представител
на заявителя на услугата.
27. По време на АХР възложителят на услугата
не допуска достъп на хора и животни в обработваните площи.
28. Не се допуска прелитането на ВС, заредени с пестицидни разтвори, над населени места,
водоизточници, водоеми за питейна вода и животновъдни ферми.
29. Възложителят на услугата осигурява на обслужващите работници, сигнализаторите и екипажа
специално работно облекло.
30. При неизправности в инсталацията за пръс
кане на ВС, зарядните съоръжения, филтрите и
др. работата се прекратява до отстраняването им.
31. При полети за АХР се спазват следните
санитарни норми за екипажите:
а) при работа с пестициди:
– за еднопилотни самолети – 5 летателни часа;
– за двупилотни самолети – 6 летателни часа;
– за вертолети – 5 летателни часа;
б) при торене и листно подхранване:
– за еднопилотни ВС – 6 летателни часа;
– за двупилотни ВС – 8 летателни часа.“

Министър:
Ивайло Московски
4540
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1112
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 134 ал. 2, т. 6 във връзка
с чл. 136, ал. 1 и чл. 129, ал. 3 ЗУТ предвид
обстоятелството, че курортен комплекс (КК)
„Златни пясъци“ е селищно образувание от
национално значение (съгласно Решение № 45
от 25.01.2005 г. на Министерския съвет на Република България), писмо на Община Варна с
изх. № ЗАО-46475/23 от 1.12.2011 г. (наш вх. №
АУ14-11 от 5.12.2011 г.) във връзка със заявление
от Веселина Атанасова Панайотова, пълномощник (съгласно приложено нотариално заверено
пълномощно от 4.10.2011 г.) на „Аспитур“ – ООД,
ЕИК по БУЛСТАТ 115818367, с управител Пет
ко Иванов Кисьов, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Георги Бенковски 34,
собственик на урегулиран поземлен имот (УПИ)
ІІІ-605, 624, находящ се в кв. 20 по плана на КК
„Златни пясъци“ съгласно нотариални актове
за покупко-продажба на недвижим имот № 49,
том Х, дело № 1740 от 2007 г. и № 9, том ХІ,
дело № 1888 от 2007 г., писмо изх. № АУ10-58
от 1.04.2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за
разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
и застрояване, на основание чл. 124 ал. 4 във
връзка с чл. 134 ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ,
писмо-становище изх. № ЕО-121 от 30.03.2012 г.
на Министерството на околната среда и водите,
становище на „Ландшафт“ – ЕООД, относно
на ли чиет о на кар т о т ек и ра на рас т и т ел нос т,
съгласувано и одобрено от Община Варна, Констативен протокол от 8.06.2009 г. на Община
Варна за постъпили възражения по обявения
на основание чл. 128, ал. 3 и 5 ЗУТ проект и
протокол № 28 от 9 – 10.06.2009 г. на Общинския
експертен съвет при общината, Решение № 31015 (т. 5) по протокол № 32 от 9 – 10.03.2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, решения по т. 1
от протокол № УТ-01-02-30 от 21.12.2011 г. на
Националния експертен съвет по устройство
на територията и регионална политика при
МРРБ и Заповед № РД-02-14-495 от 1.03.2012 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-605, 624, с отреждане „за
жилищно строителство, басейн и трафопост“ в
устройствена зона „Ок“, находящ се в кв. 20 по
плана на КК „Златни пясъци“, община Варна,
попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
съгласно приетата графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна
част от заповедта.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на
обжалване пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването є в
„Държавен вестник“ чрез МРРБ.
За министър:
Д. Симидчиев
4669

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 4
от 3 май 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решения на общински съвети
управителният съвет на НКЖФ утвърждава числен състав и председатели на местни комисии,
както следва:
Област Видин: община Видин с председател
Павел Димитров Паунов и 7-членен състав.
Област Добрич: община Шабла с председател
Тодор Атанасов Димитров и 7-членен състав.
Област Пловдив: община Пловдив с председател Ангелина Атанасова Топчиева и 9-членен
състав.
Област Смолян: община Рудозем с председател Незиха Хайриева Хутева и 5-членен състав;
община Смолян с председател Замфир Минков
Копчев и 9-членен състав.
Област София: община Сливница с председател Снежа Ганчева Рангелова и 7-членен състав.
Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
управителния съвет.
Новоутвърдените местни комисии са легитимни да извършват дейността си след обнародване
на решението на управителния съвет в „Държавен
вестник“ за числения състав и техния председател
и действат по време на мандата на предложилите
ги общински съвети.
Председател:
М. Тотева
4623

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-28
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на с. Бусманци, район „Искър“, Столична община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.02.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
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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
4465
ЗАПОВЕД № РД-18-29
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
част от землището на с. Кривина, район „Искър“,
Столична община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.02.2010 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
4466
ЗАПОВЕД № РД-18-30
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на с. Казичене, район „Искър“, Столична община, област София (столица).
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.12.2009 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
4467
ЗАПОВЕД № РД-18-31
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на с. Лозен, район „Искър“,
Столична община, област София (столица).
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 3.12.2009 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
4468
ЗАПОВЕД № РД-18-32
от 18 април 2012 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗК ИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на поземлени имоти по трасето
на III жп линия София – Карлово в у частъка
о т к м 102+740 в меж д у гарие т о Коп ри вщ ица – Стряма до жп гара Карлово – км 148+764,
попадащи в землищата на гр. Клисура, с. Розино,
с. Христо Даново, с. Столетово, с. Кърнаре,
с. Певците, с. Иганово и с. Московец, община
Карлово, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.11.2011 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
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
4469

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 9.12
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 089016 по
КВС на гр. Игнатиево, община Аксаково, с
цел изграждане на базова станция GSM/UMTS
№ 4221 така, както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и
черни линии и надписи с показатели: Устр.
зона – Пп; Е/Н – (30); Пл – 70  %; Кинт. – 2,0;
Озел. – 25  %.
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Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
4526

община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти № 127016 – полски път, собственост
на Община Аксаково, и № 000150 – път IV клас,
собственост на Община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

РЕШЕНИЕ № 9.13
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 069024 по
КВС на землище с. Слънчево, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на оранжерии
така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели: Пл – 80  %; Кинт. – 2,5;
Озел. – 20  %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
4527

Председател:
Св. Добрева

РЕШЕНИЕ № 9.14
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 052081 по
КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
област Варна, с цел жилищно строителство така,
както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и
надписи с показатели: Устр. зона – Жм; Е/Н – 3
(10); Пл – 40  %; Кинт. – 0,8; Озел. – 50  %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
4528
РЕШЕНИЕ № 9.15
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод“, за
имот № 127056 по КВС на землище с. Слънчево,

4529
РЕШЕНИЕ № 9.18
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот № 046088 по
КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел отреждане на имота
за изграждане на цех за промишлено брикетиране и пакетиране на въглища и пакетиране
на въглищни фракции така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи с показатели:
Уст р. зона – Пч; Е/Н – 5≤(15); Пл – ≤80 %;
Кинт.≤2,5; Озел.>20 %.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
4530

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 8-20
от 27 и 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
външен водопровод за захранване на УПИ І-2,
масив 132, м. Винарски път (бивша м. Шарап
йолу), землище гр. Бургас – ПИ с идентификатор
07079.3.1149 по КК на гр. Бургас.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
С. Маджарова
4524
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 17
от 26 януари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 2 във връзка с ал. 3, т. 2 и ал. 8 ЗПСК
и Решение № 28 от 17.03.2005 г. Общинският съвет – гр. Габрово, изважда от списъка на обектите
по чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК следния обект: магазин
в с. Стоманеци.
Председател:
Н. Сираков
4523

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 173
от 28 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 5, ал. 1, т. 22 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Общинският съвет – гр. Гулянци,
одобрява ПУП – ПРЗ „Инсталация за електро- и
топлопроизводство от биогаз и биомаса“ в ПИ
№ 078005, м. Садината, землище на с. Брест,
община Гулянци, област Плевен, с възложител:
фирма „Агробел – 2001“ – ЕООД, с. Брест.
Председател:
О. Янчев
4525

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 172
от 23 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5882 от
14.02.2012 г. по преписка вх. № УТ2-20-1308 от
2010 г. от ЕТ ,,ТДМ – Тодор Минков“ и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За търговия и офиси“ на имот № 000341, м. Герена, в землището
на с. Нови хан с ЕК АТТЕ 52012, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,5;
минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
4625
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РЕШЕНИЕ № 173
от 23 февруари 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5883
от 14.02.2012 г. по преписка вх. № УТ2-20-1381
от 2011 г. от Тодор Димитров Минков и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За търговия и офиси“ на имот № 000342, м. Герена в землището
на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, община Елин
Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност
на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,5; минимална озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
4626
РЕШЕНИЕ № 191
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от и.д.
кмет на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5964
от 15.03.2012 г. по преписка вх. № УТ2-20-1487
от 2012 г. от ,,К енд К – ЛТД“ – ООД, и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за обособяване от
имоти № 116019 и 165052 на земеделски път за
достъп до имотите в масив № 116, м. Умни дол
в землището на с. Нови хан с ЕКАТТЕ 52012,
община Елин Пелин, Софийска област.
2. Площта, обособена за земеделския път, чрез
ПУП – ПП да бъде безвъзмездно прехвърлена на
Община Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
4627
РЕШЕНИЕ № 192
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от и.д.
кмет на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5962
от 15.03.2012 г. по преписка вх. № УТ2-20-1486
от 2012 г. от „К енд К – ЛТД“ – ООД, и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
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1. Одобрява ПУП – ПП за обособяване от
имот № 114045 на земеделски път за достъп до
имот № 114044, м. Засеченик в землището на с.
Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Площта, обособена за земеделския път, чрез
ПУП – ПП да бъде безвъзмездно прехвърлена на
Община Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
4628
РЕШЕНИЕ № 193
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от и.д.
кмет на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5963
от 15.03.2012 г. по преписка вх. № УТ2-20-1485 от
2012 г. от „Глориент инвестмънт БГ“ – ЕООД, и
след становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за обособяване от
имот № 114055 на земеделски път за достъп до
имот № 114044, м. Засеченик в землището на с.
Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин,
Софийска област.
2. Площта, обособена за земеделския път, чрез
ПУП – ПП да бъде безвъзмездно прехвърлена на
Община Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
4629
РЕШЕНИЕ № 194
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от и.д.
кмет на Община Елин Пелин с вх. № ОА-5961
от 14.03.2012 г. по преписка вх. № УТ2-20-1449
от 2011 г. от „Булгарком имоти“ – ООД, и след
становище на ПК „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складова база за
земеделска техника“ и ПП за външно ел. захранване на имот № 041016, м. Мортозаница – П
в землището на с. Мусачево с ЕКАТТЕ 49388,
община Елин Пелин, Софийска област, със следните показатели: височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 70 %; Кинт. – до
2,0; минимална озеленена площ – 20 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
Председател:
Г. Костов
4630
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 79
от 30 май 2006 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за ПУП – парцеларен
план за линейна инфраструктура, представляваща
подземен електропровод за високо напрежение в
землището на гр. Каварна за имоти ПИ № 011024,
ПИ № 011012, сервитут на полски път ІV клас
(Селце път І-9 при км 47+668), община Каварна.
Председател:
Евг. Чобанов
4531

ОБЩИНА ПРАВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 125
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 44 от 30.03.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Правец, Решение № 24
от 18.03.2011 г. и Решение № 16 от 26.01.2012 г. на
ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на част от
кв. 66 и кв. 67, гр. Правец, с което се предвижда:
– премахване на УПИ VІ-1676, УПИ VІІ-1676
в кв. 66, улица от о.т. 1156 до о.т. 1134 между
квартали 66 и 67 и терен за допълнително урегулиране в кв. 67;
– образуване на нов УПИ VІ-1676 в кв. 66, нов
УПИ VІІ-1676 в кв. 66, получени от премахнатите
урегулирани поземлени имоти, улица и част от
терена за допълнително урегулиране;
– образуване на два нови терена за допълнително урегулиране в кв. 67, получени от премахнатата част от терена за допълнително урегулиране;
– промяна на вътрешната регулационна линия
между новообразувания УПИ VІІ-1676 и УПИ
ХІІ-1672 по имотната граница;
– пром яна на вът решната рег улационна
граница между новообразувания УПИ VІІ-1676
и УПИ ІІІ-1674, 1675, 1677 в кв. 67 по имотната
граница на поземлен имот № 1676.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
4619
РЕШЕНИЕ № 126
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 49 от 8.03.2012 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява проект за изменение на подробния
устройствен план (ПУП) – план за регулация на
част от кв. 175 и част от кв. 38, гр. Правец, като:
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1. Премахва се улица от о.т. 897 до о.т. 897а и
о.т. 877, УПИ VІІІ – техническа инфраструктура,
УПИ І – техническа инфраструктура, УПИ ІІ-6562,
УПИ ІІІ-6562, УПИ ІV-1793, 6562, УПИ V-6562,
УПИ VІ-6562, 6563, УПИ VІІ-6563, УПИ ІХ-6563
и УПИ Х-6562, 6563 в кв. 175, както и УПИ ХІІ1793, 6562, УПИ ХІІІ-6562, УПИ ХІV-6562 в кв.
38, гр. Правец.
2. Променя се регулационната граница на гр.
Правец и същата остава по строителната граница
на града; отваря се улица с о.т. 877а, 877б, 877в,
877г с ширина 4 м; образуват се нови УПИ І-7082,
УПИ ІІ-7082, УПИ ІІІ-7082 и УПИ ІV-7082 в кв. 175,
както и УПИ ХІІ-1793, 7080, УПИ ХІІІ-7080, УПИ
ХІV-7080, УПИ ХV-7081, техническа инфраструктура, УПИ ХVІ-7083, техническа инфраструктура
и УПИ ХVІІ-7079, кв. 38, гр. Правец.
3. Премахва се контактната зона с КВС.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
4611
РЕШЕНИЕ № 127
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 17 от
26.01.2012 г. на ОЕСУ Т, Решение № К-10 от
29.11.2011 г. на комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1
ЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с
идентификатор 085027, намиращ се в м. Владин
рът по КВС на землището на гр. Правец, собственост на Кирил Иванов Тончев, с отреждане
за жилищно строителство. В имота се предвижда
свободно по начин и ниско по характер жилищно
застрояване съгласно червените ограничителни
линии – на 4 м от страничните граници на имотите, на 5 м от дъното на имота и на уличната
регулация на улица с о.т. 254 – о.т. 348, при
височина на застрояване ≤ 10 м; плътност на
застрояване – максимално 40 %; интензивност
на застрояване 1,0.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Правец пред
Административния съд – София област.
Председател:
Н. Яхов
4612
РЕШЕНИЕ № 128
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 22 от 26.01.2012 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване ( (ПУП – ПЗ) на
поземлен имот с идентификатор 58030.109.044,
намиращ се в м. Дивчов рът, землището на
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гр. Правец, с отреждане за ниско жилищно застрояване – Н макс. 10 м; плътност на застроя
ване – макс. 40 %; интензивност – Кинт. 1,0;
озеленяване мин. 60 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
4613
РЕШЕНИЕ № 129
от 30 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 49 от 8.03.2012 г.
на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Правец, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР,
като урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ924,6280 се раздели на два нови урегулирани
позем лени имо та – У ПИ Х Х ІІІ-924 с п лощ
10 936 кв.м и УПИ ХХІV-6280 с площ 2052 кв.м,
както и удължаване на улицата тупик от о.т.
1045 до о.т. 1100 с 40 кв.м, за осигуряване на
транспортен достъп до новообразуваните УПИ
ХХІІІ-924 и УПИ ХХІV-6280 в кв. 56 по подробния устройствен план на гр. Правец.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Правец пред Административния съд – София
област.
Председател:
Н. Яхов
4614

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 095
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Приморско, одобрява изменението на
подробния устройствен план – план за улична
регулация за част от ул. Христо Ботев от о.т.
148 до о.т. 144 между кв. 25, кв. 26 и кв. 30 по
плана на гр. Приморско с идентификатор по КК
58356.506.124. Посочените изменения са съгласно
кафявите линии и щрихи на приложения към
решението проект.
Председател:
М. Барцулева
4387
РЕШЕНИЕ № 097
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план
за застрояване) за поземлен имот с идентификатор № 10731.24.100 по кадастралната карта на
с. Веселие, община Приморско, м. Чифтелията,
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с цел промяна предназначението на земята за
индивидуално, еднофамилно, свободно вилно
застрояване при спазване на следните показатели
за застрояване: плътност на застрояване – 30 %,
Кинт. – 0,6, Нк – 7 м, и Кб – 9,50 м, минимална
озеленена площ – 50 %, с максимална застроена
площ на строително петно до 100 кв. м.
Горепосочените изменения са съгласно червените и черните надписи и линии на приложения
към това решение проект.
Председател:
М. Барцулева
4632
РЕШЕНИЕ № 102
от 27 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
регулация и застрояване) в обхват на кв. 11 и кв.
11а по плана на гр. Приморско между ул. Трети
март, ул. Шипка, ул. Ропотамо и ул. Чавдар с
цел обособяване на новообразувани кв. 11, кв.
11а, кв. 73 и кв. 74 по плана на гр. Приморско.
Посочените изменения са съгласно червените
и черните надписи и линии на приложения към
решението проект.
Председател:
М. Барцулева
4388

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 179
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и протокол № 4 на ПК „Устройство на територията и екология“ Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 23039.7.446 в м. Цареви кладенци,
землище с. Доспей, община Самоков, собственост
на Иван Димитров Топчийски, при обособена
жилищна устройствена зона (Жм) с показатели:
плътност на застрояване – до 40 %; коефициент
на интензивност – до 0,8; височина на сградите – до 7 м; минимална озеленена площ – 60 %.
Имотът подлежи на първа регулация по реда на
чл. 16 ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общинския
съвет до Административния съд – София област.
Председател:
И. Коцева
4480
РЕШЕНИЕ № 180
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, протокол № 4 на ПК „Устройство на територията и екология“ от 14.03.2012 г.
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
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Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на поземлен имот № 65231.901.406 в
м. Рашид Бегов чифлик, землище гр. Самоков,
общ и на С а моков, собс т венос т на Н и кола й
Петров Джимбов. Образуването на нов УПИ
VІІІ за ПИ № 65231.901.406, отреден за рибарник,
складови и обслужващи сгради в новообразуван
квартал 389, е при обособена предимно производствена устройствена зона (Пп) със следните
показатели: плътност на застрояване – до 60 %;
коефициент на интензивност – до 2,0; височина
на сградите – до 10 м; минимална озеленена
площ – 20 %.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет до Административния съд – София област.
Председател:
И. Коцева
4481

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 117
от 20 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Своге, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване, с цел промяна предназначението на земеделски земи за строителство
на „Малка водноелектрическа централа“ (МВЕЦ
„Реброво“), засягащо поземлени имоти с № 015018,
015017, 060003 и 060004, собственост на „Енерджи
Б“ – ЕООД, и ПИ № 000183 – водно течение
(река Искър), собственост на МОСВ – държавата, попадащи в м. Лаката от КВС на с. Реброво,
Софийска област.
Проектът се намира в сградата на общинската администрация – Своге, отдел „УРТ“. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – Своге, до Административния съд – София
област.
Председател:
Св. Вешков
4597

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 152
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на поземлен имот
с кадастрален № 105014, намиращ се извън урбанизираните територии в м. Под Медвен в землището на с. Хрищени, община Стара Загора – част
от КПИИ – собственост на „Стар ИНН“ – ООД,
София, представлявано от Фанка Трайкова Вит
кова, ЕИК 121410459. С плана за застрояване в
имота се установява устройствена зона – Соп
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(общественообслужващи и производствени дейности), със следните нормативи: максимална
височина на застрояване – до 15 м; максимална
плътност на застрояване – до 60 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – 2,0;
минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива за строеж: „Склад за едрогабаритни
резервни части“ в ПИ с кадастрален № 105014, м.
Под Медвен, землище с. Хрищени, община Стара
Загора. За проекта има издадено Разрешение за
строеж № РС-И-251 от 25.04.2012 г.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Ем. Христов
4631

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 69
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Подземен кабел 20 kV за присъединяване на фотоволтаични
централи в ПИ 031002 и ПИ 031003 от землището
на с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен“, с дължина на трасето 296 м, преминаващо
през ПИ 0.597, 31.2, 31.14 и 31.27 от землището
на с. Червенаково, община Твърдица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
Председател:
В. Лазаров
4446
РЕШЕНИЕ № 70
от 3 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Подземна
оптична мрежа за пренос на далекосъобщителни
услуги“ с дължина на трасето 1937 м, преминаващо през ПИ № 72165.1.236, 72165.47.245,
72165.47.252, 72165.52.245, 72165.53.245, 72165.53.269,
72165.57.234, 72165.57.269 от землището на гр.
Твърдица, община Твърдица, област Сливен.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Общ ина Твърдица п ред А дм инис т рат ивни я
съд – Сливен.
Председател:
В. Лазаров
4447

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 71
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32,
ал. 2, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 3,
чл. 5, чл. 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Тетевен, реши:
1. Определя метода на продажба на „Чет
пром“ – ЕООД, Тетевен – публично оповестен
конкурс на един етап за продажба на 9011,2817
дяла, представляващи 88,7811 % от капитала на
дружеството, при следните условия:
1.1. Начална конкурсна цена – в размер на
953 065 лв.
1.2. Конкурсни условия:
1.2.1. запазване п редмета на дейност на
дружеството за срок 4 години от сключване на
приватизационния договор;
1.2.2. инвестиции в размер 1 000 000 лв. за
период 4 години от сключване на приватизационния договор;
1.2.3. да не се извършват разпоредителни сделки
за период 4 години от сключване на приватизационния договор;
1.2.4. сумата по договора да се плати на 4 равни
вноски за период 4 години от достигнатата цена,
както следва:
– 1-ва вноска – в размер 25 % от достигнатата
цена в момента на подписване на договора;
– всяка следваща годишна вноска да се заплаща по 25 % от достигнатата цена на съответното
число от месеца, когато е подписан договорът за
последващата година.
2. Утвърждава конкурсната документация
за продажбата на 88,7811 %, представляващи
9011,2817 дяла от капитала на „Четпром“ – ЕООД,
Тетевен.
3. Конкурсната документация, включваща и
информационния меморандум, която се предоставя на всички лица, заявили интерес за участие,
съдържа разяснения по провеждане на конкурса
и се закупува от стая № 202 на общинската администрация – Тетевен, срещу 1000 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на Информационния
център на общината всеки работен ден от 8 до
16 ч. в срок до 20-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. При закупуване на конкурсна документация
следва да бъдат представени следните документи:
документ за самоличност и удостоверение за актуално правно състояние на кандидата. В случай че
конкурсната документация се закупува от името
на друго лице, се представя нотариално заверено
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пълномощно за закупуване на документация и
нотариално заверена декларация за неразгласяване
на информация от упълномощителя.
5. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса до 23-тия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Разясненията се изготвят в писмена форма в срок
3 работни дни и се предоставят при поискване
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.
6. Депозитът за участие в конкурса е в размер 10 % от началната конкурсна цена, който
се превежда по международна банкова сметка:
IBAN BG88IORT80463310010000, BIC кодът на
банката е: IORTBGSF – ТБ „Инвестбанк“ – АД,
клон Ловеч, офис Тетевен, в срок до 28-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
7. Срокът за подаване на оферти за участие
в конкурса е до 16 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Офертите се подават в Информационния център на общината. Постъпилите оферти
се отварят най-късно на следващия работен ден
след изтичането на срока за депозирането им.
8. Възлага на кмета на общината правомощията
на орган за приватизация, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите, с изключение
на правомощията по чл. 7 от същата наредба.
Председател:
М. Бояджиева
4435

ОБЩИНА ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № 607
от 2 май 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3 и 5 ППЗНП
и Решение № 134 от 30.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково, поради намаляване броя
на децата под норматива за съществуването на
ЦДГ „Звездица“, с. Гълъбец, община Хасково,
нареждам:
Закривам Целодневна детска градина „Звездица“, с. Гълъбец, община Хасково, считано от
1.06.2012 г.
1. Децата, които желаят да посещават детска
градина, да се насочат в ЦДГ „Палави козлета“ – с. Козлец.
2. Трудовите правоотношения на работещите
в ЦДГ „Звездица“ – с. Гълъбец, да се уредят при
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
3. На основание чл. 15, ал. 5 ППЗНП задължителната документация на детската градина по
Наредба № 4 на МОМН и счетоводната документация – ведомости за заплати, да се съхраняват
в ЦДГ „Палави козлета“ – с. Козлец.
4. Недвижимото имущество – сграда и земя,
да се прехвърлят в общинска собственост.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Кмет:
Г. Иванов
4624
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ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 81
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 58596.14.55, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4541
РЕШЕНИЕ № 82
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 58596.11.142, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4542
РЕШЕНИЕ № 83
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 58596.9.46, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4543
РЕШЕНИЕ № 84
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 58596.10.58, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4544
РЕШЕНИЕ № 85
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 58596.10.57, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4545
РЕШЕНИЕ № 86
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 58596.13.190, землище с. Пролез, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4546
РЕШЕНИЕ № 87
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.18.205, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
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Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4547
РЕШЕНИЕ № 88
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.18.199, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4548
РЕШЕНИЕ № 89
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 16095.18.38, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4549
РЕШЕНИЕ № 90
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.14.175, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4550
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РЕШЕНИЕ № 91
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.14.172, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4551
РЕШЕНИЕ № 92
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.14.162, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4552
РЕШЕНИЕ № 93
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.14.170, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4553
РЕШЕНИЕ № 94
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.28.130, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
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специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4554
РЕШЕНИЕ № 95
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.14.169, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4555
РЕШЕНИЕ № 98
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 16095.15.24, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение)- поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4556
РЕШЕНИЕ № 99
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 16095.16.35, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4557
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РЕШЕНИЕ № 100
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 16095.16.65, землище с. Горичане, община
Шабла – устройствена зона Тсп (територия със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4558
РЕШЕНИЕ № 101
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ (план за регулация и
застрояване) за част от ПИ 16095.15.28, землище
с. Горичане, община Шабла, и обособяване на
№ на
имота

Землище

С Т Р. 1 0 5

нов УПИ I-15.28 – устройствена зона Пч (чисто
производствена зона), при показатели съгласно
представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4559
РЕШЕНИЕ № 102
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 58596.12.83, землище с. Пролез, община Шабла, за изграждане
на подстанция, обслужваща ветроенергиен парк, и
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – подземен електропровод,
транспортен достъп и оптична линия, свързващи
ветрогенератори в землищата на гр. Шабла, с.
Горичане, с. Пролез и с. Горун, община Шабла,
засягащ следните имоти:

Начин на трайно ползване (ТП)

Собственост

34.21

Шабла

Път ІV клас

Община Шабла

33.32

Шабла

За ел. производство

Частна

33.35

Шабла

За ел. производство

Частна

21.45

Горичане

Път ІV клас

Община Шабла

21.140

Горичане

Полски път

Община Шабла

8.84

Горичане

Път ІV клас

Община Шабла

23.45

Горичане

Полски път

Община Шабла

24.70

Горичане

Полски път

Община Шабла

8.79

Горичане

Пасище

Община Шабла

18.129

Горичане

Полски път

Община Шабла

18.92

Горичане

Полски път

Община Шабла

18.184

Горичане

Път ІV клас

Община Шабла

30.156

Горичане

Полски път

Община Шабла

32.31

Горичане

Полски път

Община Шабла

33.53

Горичане

Полски път

Община Шабла

33.50

Горичане

Полски път

Община Шабла

33.51

Горичане

Полски път

Община Шабла

33.54

Горичане

Полски път

Община Шабла

11.112

Горичане

Полски път

Община Шабла

24.164

Горичане

Полски път

Община Шабла

24.72

Горичане

Полски път

Община Шабла

24.73

Горичане

Полски път

Община Шабла

10.77

Горичане

Полски път

Община Шабла

21.58

Горичане

Пасище

Община Шабла

25.114

Горичане

Полски път

Община Шабла
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Начин на трайно ползване (ТП)

Собственост

20.175

Горичане

За ел. производство

частна

23.62

Горичане

За ел. производство

частна

23.64

Горичане

За ел. производство

частна

24.81

Горичане

За ел. производство

частна

25.170
25.172

Горичане

За ел. производство

частна

30.164

Горичане

За ел. производство

частна

32.35

Горичане

За ел. производство

частна

3.65

Горун

Полски път

Община Шабла

3.66

Горун

Полски път

Община Шабла

6.27

Горун

Полски път

Община Шабла

4.30

Горун

Полски път

Община Шабла

1.70

Горун

Полски път

Община Шабла

7.66

Горун

Полски път

Община Шабла

7.67

Горун

Полски път

Община Шабла

8.50

Горун

Полски път

Община Шабла

3.70

Горун

За ел. производство

частна

6.32

Горун

За ел. производство

частна

6.34

Горун

За ел. производство

частна

6.36

Горун

За ел. производство

частна

7.80

Горун

За ел. производство

частна

11.120

Пролез

Път ІV клас

Община Шабла

10.41

Пролез

Път ІV клас

Община Шабла

9.43

Пролез

Път ІV клас

Община Шабла

36.105

Пролез

Път ІV клас

Община Шабла

28.50

Пролез

Пасище

Община Шабла

15.66

Пролез

Полски път

Община Шабла

12.48

Пролез

Полски път

Община Шабла

13.178

Пролез

Полски път

Община Шабла

29.26

Пролез

Полски път

Община Шабла

1.94

Пролез

Полски път

Община Шабла

17.48

Пролез

Полски път

Община Шабла

28.51

Пролез

Полски път

Община Шабла

1.117

Пролез

За ел. производство

частна

1.105

Пролез

За ел. производство

частна

11.138
11.139

Пролез

За ел. производство

частна

12.70

Пролез

За ел. производство

частна

13.182

Пролез

За ел. производство

частна

13.185

Пролез

За ел. производство

частна

15.83

Пролез

За ел. производство

частна

15.85
Пролез
За ел. производство
частна
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание чл. 215,
ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4560

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 105
от 4 април 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 10032.4.41, землище с. Ваклино, ПИ 67550.9.90,
землище с. Смин, община Шабла, за изграждане
на 2 броя ветрогенератори – устройствена зона
Спп (терени със специално предназначение) – поземлен имот „За електроенергийно производство“, при показатели съгласно представената
документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4561
РЕШЕНИЕ № 106
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 81181.9.89, землище с. Черноморци, община
Шабла, ПИ 10032.2.156, землище с. Ваклино,
община Шабла, за изграждане на 2 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4562
РЕШЕНИЕ № 107
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява П У П – ПЗ (план за заст рояване) на П И 68610.9.432 , П И 68610.10.62 , П И
68610.10.63, землище с. Стаевци, община Шаб
ла, и ПИ 67550.3.23, землище с. Смин, община
Шабла, за изграждане на 4 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4563
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РЕШЕНИЕ № 108
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 81181.2.136, ПИ 81181.2.134, ПИ 81181.1.115,
землище с. Черноморци, община Шабла, за
изграждане на 6 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със специално предназначение) – поземлен имот „За електроенергийно
производство“, при показатели съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4564
РЕШЕНИЕ № 109
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 67550.12.102, ПИ 67550.12.100, ПИ 67550.6.16,
ПИ 67550.5.152, ПИ 67550.1.78, ПИ 67550.2.91,
ПИ 67550.2.96, ПИ 67550.2.93, ПИ 67550.5.150,
ПИ 67550.12.93 и ПИ 67550.14.60, землище с. Смин,
община Шабла, за изграждане на 13 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4565
РЕШЕНИЕ № 110
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 30394.19.50, ПИ 30394.19.47, землище с.
Захари Стояново, община Шабла, ПИ 67550.2.102,
ПИ 67550.2.99 и ПИ 67550.6.55, землище с. Смин,
община Шабла, за изграждане на 5 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлеж и на обжа лване пред
Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4566
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РЕШЕНИЕ № 111
от 4 април 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 30394.8.429, землище с. Захари Стояново,
община Шабла, за изграждане на подстанция – устройствена зона Пс (специална високотехнологична производствена зона) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
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РЕШЕНИЕ № 114
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 30394.5.425, ПИ 30394.5.427, ПИ 30394.9.425, ПИ
30394.9.427, ПИ 30394.8.430, ПИ 30394.11.427, ПИ
30394.15.34 и ПИ 30394.13.54, землище с. Захари
Стояново, община Шабла, за изграждане на 9 броя
ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени
със специално предназначение) – поземлен имот
„За електроенергийно производство“, при показатели съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов

4567
4570
РЕШЕНИЕ № 112
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 67550.11.60, землище с. Смин, община Шабла,
за изграждане на подстанция – устройствена зона
Пс (специална високотехнологична производствена зона) – поземлен имот „За електроенергийно
производство“, при показатели съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов

РЕШЕНИЕ № 115
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 30394.1.419, ПИ 30394.10.125, ПИ 30394.4.413
и ПИ 30394.4.416, землище с. Захари Стояново,
община Шабла, за изграждане на 6 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със
специално предназначение) – поземлен имот „За
електроенергийно производство“, при показатели
съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов

4568
4571
РЕШЕНИЕ № 113
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 81181.1.117, ПИ 81181.2.148, ПИ 81181.3.35,
ПИ 81181.1.119, ПИ 81181.5.60, ПИ 81181.6.57, ПИ
81181.7.37, ПИ 81181.8.100 и ПИ 81181.8.71, землище
с. Черноморци, община Шабла, за изграждане на
9 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп
(терени със специално предназначение) – поземлен имот „За електроенергийно производство“, при
показатели съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

РЕШЕНИЕ № 116
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 81181.8.102, ПИ 81181.9.91, землище с.
Черноморци, община Шабла, ПИ 10032.8.151, ПИ
10032.8.153, ПИ 10032.1.36 и ПИ 10032.4.43, землище
с. Ваклино, община Шабла, за изграждане на 6
броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със специално предназначение) – поземлен
имот „За електроенергийно производство“, при
показатели съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател:
Ж. Спасов

Председател:
Ж. Спасов

4569

4572
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РЕШЕНИЕ № 117
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 67550.11.62, ПИ 67550.13.190, ПИ 67550.13.192,
ПИ 67550.12.109, ПИ 67550.9.92, ПИ 67550.14.62 и
ПИ 67550.14.64, землище с. Смин, община Шабла,
за изграждане на 7 броя ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени със специално
предназначение) – поземлен имот „За електроенергийно производство“, при показатели съгласно
представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4573
РЕШЕНИЕ № 118
от 4 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Шаб
ла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване)
на ПИ 68610.2.434 и ПИ 68610.1.436, землище с.
Стаевци, община Шабла, за изграждане на 3 броя
ветрогенератори – устройствена зона Спп (терени
със специално предназначение) – поземлен имот
„За електроенергийно производство“, при показатели съгласно представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Ж. Спасов
4574

ОБЩИНА „ТУНДЖА“,
ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 125
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“,
Ямбол, одобрява проекти за подробен устройствен
план – парцеларни планове, за:
1. Трасе на ел. кабел 20 kV от ВЛ 20 kV Ботево
до БКТП – нов през поземлени имоти № 000112,
000111, 000027, 000025 и 000021 до УПИ І-24 за
винарска изба по КВС на землище с. Ботево.
2. Трасе на водопроводно отклонение през
поземлени имоти № 000111, 000027, 000026 и
000025 до УПИ І-24 за винарска изба по КВС на
землище с. Ботево.
3. Трасе на водопроводно отклонение през поземлени имоти № 000088 и 000208 до ПИ 027032
по КВС на землище с. Бояджик.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в 14-дневен
с рок о т обнарод ва не т о в „ Държ а вен вес т -
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ник“ решението подлеж и на обжалване чрез
Общ и на „Ту н д ж а“ п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Ямбол.
Председател:
К. Карагьозов
4483

ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 46
от 24 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и положително решение за
утвърждаване на площадка и трасе № КЗЗ-4 от
1.03.2012 г. на МЗХ Общинският съвет – с. Венец, реши:
1. Съгласува и одобрява ПУП – ПП за кабели
средно напрежение (20 kV) за ветропарк „Габрица“,
преминаващи през землищата на селата Габрица,
Дренци и Капитан Петко, община Венец, област
Шумен.
2. Упълномощава кмета на Община Венец
да издаде заповед за одобряване на изработения
ПУП по т. 1.
Председател:
Б. Яхя
4479
5. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява в изпълнение на
чл. 149, ал. 4 ЗУТ, че на основание чл. 148, ал. 3
и 4 и чл. 144, ал. 4 ЗУТ е издал на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ разрешение за строеж
№ РС-14 от 24.04.2012 г. за: „Реконструкция и
електрификация на жп линията по коридор ІV
и ІХ „Пловдив – Свиленград“. Фаза: „Системи“:
Системи за сигнализация, телекомуникации и
система SCADA за цялата линия. Обект: GSMRантени в гара Димитровград, гара Нова Надежда и гара Любимец, с допуснато предварително
изпълнение при условията на чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132,
ал. 1 и 2 АПК разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез МРРБ, а предварителното изпълнение – в
3-дневен срок от съобщаването му в „Държавен
вестник“.
4651
5. – Териториалната дирекция на НАП – гр. Со
фия, офис Перник, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление № 1352/2005/000164 от
3.05.2012 г. възлага на ЕТ „Кирил Николов – Селим“, ЕИК 823021171, адрес: с. Кладница, община
Перник, ул. Васил Левски 6, представлявано от
Кирил Лозанов Николов, следния недвижим имот:
Търговска сграда – „Центъра“ (ресторант), ЗП 244
кв. м, съставляваща първи етаж от търговската
сграда, цялата със застроена площ 488 кв. м, УПИ
ІV-246, кв. 20, по плана на с. Кладница, община
Перник, заедно със съответните идеални части
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от общите части на сградата и от правото на
собственост върху земята и правото на строеж.
Ресторантът се състои от салони, кухненска част,
магазини, един с площ от 20 кв. м, бар – мокър
бюфет, за сумата 45 000,00 лв. Собствеността
преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по
вписванията по местонахождението на имота.
4677

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване с вх. № 1174 от 18.04.2012 г. от директора
на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Добрич,
срещу Заповед № 239 от 15.03.2012 г. на кмета на
Община гр. Генерал Тошево за одобряване на
частично изменение на ПУП – ПР, обхващащо
част от масив 1, ПИ № 8, 12 и 13 по плана на
стопански двор, с. Преселенци, във връзка с което оспорване е образувано адм. д. № 233/2012 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
с указание, че заинтересуваните лица, за които
заповедта се явява благоприятен акт, могат в
едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ да подадат заявление в
изискуемата съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма,
за да бъдат конституирани като ответници по
делото. Административното дело № 233/2012 е
насрочено за 27.06.2012 г.
4674
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че по описа на
съда е образувано адм.д. № 6526/2011 на II отделение, 27 състав, насрочено за 3.07.2012 г. от 11 ч.
по жалба на Тодор Илиев Вуков срещу Заповед
№ РД-09-169 от 6.06.2011 г. на главния архитект
на Столична община, район „Панчарево“, с която е одобрено изменение на плана за регулация
на с. Герман, кв. 31, за УПИ XI-183 и XIII-185.
В едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да се конституират като
ответници по делото чрез подаване на заявление
до съда. Заинтересованите лица имат право да се
конституират като ответници в производството
пред съда в срока по чл. 218, ал. 1 ЗУТ чрез подаване на заявления до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУТ. Със заявлението е
недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадени жалби.
4642
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-4 състав, призовава Стефан Василев
Кръстев с последен адрес София, бул. Симеоновско шосе 294, сега с неизвестен адрес, както
и Веселка Георгиева Иванова с последен адрес
София, бул. Симеоновско шосе 294, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 13.06.2012 г.
в 9 ч. в качеството им на ответници по гр. д.
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№ 14615/2010. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4671
Разградският районен съд призовава Ферхат
Куртулуш, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 15.06.2012 г. в 10 ч. като ответник по гр. д.
№ 27/2012, заведено от Сайме Мусафова Куртулуш
от с. Трапище, за да посочи съдебен адрес и да
получи книжата по делото, в противен случай ще
му бъде назначен особен представител на разноските на ищеца на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4670
Софийският районен съд, I ГО, 35 състав,
призовава Калин Константинов Стойков с постоянен адрес София, ж.к. Младост 1, бл. 74,
вх. 2, ет. 10, ап. 130, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 30.05.2012 г. в 11 ч. (резервна
дата 27.06.2012 г. в 11 ч.) като ответник по гр.д.
№ 18210/2006, заведено от Георги Бориславов
Миланов. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4672
Софийският районен съд, I ГО, 35 състав,
призовава Албена Стойкова Константинова с
постоянен адрес София, ж.к. Хиподрума, бл. 48,
ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 30.05.2012 г. в 11 ч. (резервна дата
27.06.2012 г. в 11 ч.) като ответница по гр.д.
№ 18210/2006, заведено от Георги Бориславов
Миланов. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
4673
Благоевградският окръжен съд, гражданско
отделение, призовава на основание чл. 679, ал. 2
ТЗ кредитора на „Мело“ – АД (в несъстоятелност) – „Меском – Панагюрище“ – ЕООД, София, да се яви в съда на 30.05.2012 г. в 14 ч. като
ответник по т. д. № 550/2011 по описа на същия
съд, заведено от Гълъб Георгиев Зегвелиев от
София срещу решение на заключително събрание
на кредиторите от 21.12.2011 г. на „Мело“ – АД (н).
4702
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 692,
ал. 5 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ обявява,
че с определение № 45 от 20.04.2012 г., постановено
по т. д. № 41/2011, е одобрил: списък на приетите
предявени вземания по чл. 686, ал. 1, т. 1 ТЗ и
списък на служебно вписаните вземания по чл. 687
във връзка с чл. 686, ал. 1, т. 2 ТЗ на кредиторите
на сдружение „Център за устойчиво развитие на
Община Тетевен“ (в несъстоятелност), БУЛСТАТ
1105187750, със седалище и адрес на управление
Тетевен, ул. Иван Вазов 42, регистрирано по ф.д.
№ 282/2011 на Ловешкия окръжен съд.
4643
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП регистрира промени по ф. д.
№ 165/2011 за политическа партия „Съюз за
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Пловдив“: заличава Ангел Георгиев Бакърджиев
като заместник-председател на Изпълнителния
съвет; вписва Зарко Андреас Сарафян като заместник-председател на Изпълнителния съвет;
заличава вписания Контролен съвет; вписва
контролен съвет в състав: председател: Мария
Стефанова Илчева, заместник-председател: Николай Христов Томов; членове: Ахавни Микаел
Кеворкян, Теодора Савова Близнакова, Даниела
Василева Ганева; вписва изменения в устава на
политическа партия „Съюз за Пловдив“, приети
с решение на Националното събрание, проведено
на 21.01.2012 г.
4641

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителният съвет на Националното
сдружение на българските спедитори (НСБС),
София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и
чл. 9, ал. 4 от устава на НСБС свиква по своя
инициатива общо събрание на членовете на
НСБС на 21.06.2012 г. в 13 ч. в зала „Сердика“,
хотел „Парк Ин Радисон“, ул. Атанас Дуков 36,
София 1407, при следния дневен ред: 1. одобряване
на протокола на общото събрание на НСБС от
23.06.2011 г.; 2. приемане на отчета за мандата
на УС, годишния отчет за дейността на НСБС
от 23.06.2011 г. до 21.06.2012 г., годишен баланс
на НСБС за 2011 г. и насоки за работа на НСБС
през 2012 – 2013 г.; 3. приемане на доклада на
контролния съвет за финансовите отчети на НСБС
за 2011 г.; 4. определяне на встъпителния и на
редовния членски внос на членовете на НСБС
за 2013 г. и приемане на бюджета на НСБС за
2013 г.; 5. изменение и допълнение на действащия
устав на НСБС; изменение и допълнение на професионалния кодекс и условията за членство в
НСБС; 6. избор на председател, нов управителен
и контролен съвет; 7. разни.
4647
13. – Съветът на директорите на Американ
ската търговска камара в България, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, ал. 2
от устава на камарата свиква общо събрание на
членовете на камарата на 26.06.2012 г. в 18,30 ч.
в Грандхотел „София“, ул. Гурко 1, София, при
следния дневен ред: 1. преглед и приемане на
годишния счетоводен отчет на проверителя за
2011 г.; 2. освобождаване на членове на съвета
на директорите; 3. избор на нови членове на
съвета на директорите; 4. други. Поканват се
всички членове на камарата или техни писмени
упълномощени представители да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред са
на разположение в офиса на камарата: София,
Бизнес парк София, ж. к. Младост 4, сграда 2,
ет. 6. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 10, секция В, ал. 7 от устава на
камарата общото събрание ще се проведе същия
ден от 19,30 ч., на същото място при същия
дневен ред.
4615
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16. – Управителният съвет на Българското
медицинско сдружение по хематология, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 29.06.2012 г. в 12 ч. в заседателната зала на Националната специализирана
болница за активно лечение на хематологични
заболявания, София, ул. Пловдивско поле 6, при
следния дневен ред: 1. приемане на финансов
отчет на сдружението за 2011 г.; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 13 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
4650
56. – Управите лни ят с ъвет на Полското
к ул т у рно -п росве т но д ру жес т во „Вла д ис ла в
Варненчик“, София, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2.1 от устава свиква редовно
годишно общо събрание на 30.06.2012 г. в 10 ч.
в София в сградата на Полския институт, ул.
Веслец 12, при следния дневен ред: 1. приемане
и одобряване на дейността на сдружението и на
ГФО за 2011 г.; 2. освобождаване от длъжност
на членовете на управителния съвет и освобождаването им от отговорност и избиране на нов
управителен съвет с мандат четири години; 3.
освобождаване от длъжност и от отговорност на
членовете на ревизионната комисия и избиране
на нова ревизионна комисия с мандат четири
години; 4. смяна на седалище и адрес на управление на сдружението; 5. вземане на решение за
изменение и допълнение на устава относно нов
начин за избор на делегатите, а именно: решение
за промяна на техния брой и тяхната представителна власт по градове; 6. вземане на решение
за изменение и допълнение на устава относно:
нов начин на избор на председател – тайно, без
промяна в мнозинствата съгласно устава, и за
начина на избор на заместник-председател, касиер и секретар (останалите трима членове на
УС) – предлагано от председателя на редовното
годишно събрание на ОС и одобрявано на същото заседание чрез явно гласуване без промяна
в мнозинствата съгласно устава; 7. изменение
и допълнение на устава предвид така приетите
решения; 8. разни.
4649
6. – Съветът на настоятелите на Настоятел
ство на ОДЗ № 8 „Таврия“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 4.07.2012 г. в 18 ч. на адреса на управление:
София, ул. Ген. Стефан Тошев 34, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на
настоятелството за 2011 г.; 2. планиране дейността на настоятелството за 2012 г.; 3. избор на нов
председател на настоятелството; 4. разни.
4648
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация за профилактика на наркомании, Со
фия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 5.07.2012 г. в 17 ч.
в сградата на Националния център по наркомании, зала 1, намираща се на ул. Пиротска 117 в
София, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на БАПН; 2. избор на нов управителен съвет; 3.
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гласуване промяна в устава на БАПН; 4. разни.
Общото събрание е законно, ако присъстват повече
от половината от всички членове. При липса на
кворум се прилага чл. 27 ЗЮЛНЦ.
4678
4. – Управителният съвет на Съюза на ну
мизматичните дружества в България – Велико
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на съюза на 30.06.2012 г. в 10 ч. в
клуба на СНДБ във Велико Търново, ул. Марно
поле 14, при следния дневен ред: 1. пререгистриране на СНДБ; 2. приемане на устав; 3. избор
на ръководни органи. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе на същото място, на същата дата,
при същия дневен ред от 11 ч. Регистрацията
ще започне в 9 ч.
4645
1. – Управителният съвет на СЛРД „Долна
Митрополия“, гр. Долна Митрополия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 29.06.2012 г. в 11 ч. в салона на
ОбС – гр. Долна Митрополия, област Плевен, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за финансовото състояние на СЛРД „Долна Митрополия“
за периода 2009 – 2011 г.; 2. приемане на бюджет
на УС за 2012 г.; 3. предложения за изменение
устава на сдружението; 4. доклад на контролния
съвет на сдружението за периода 2009 – 2011 г.; 5.
приемане програма за развитие на сдружението
за мандат 2012 – 2016 г.; 6. разни. Поканват се
всички избрани делегати на общи събрания на
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ловните дружини да присъстват на общото събрание. Материалите по дневния ред, включително и
предложенията за решения, са на разположение
на членовете на сдружението в офиса на Ловно
сдружение „Долна Митрополия“. 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, колкото и делегати да
са регистрирани.
4664
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ротари клуб“, Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 23.06.2012 г. в 17,30 ч. в хотел „Делфин“, гр. Равда, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
изменение и допълнение устава на сдружение
„Ротари клуб“, Карлово; 3. освобождаване на
УС; 4. избор на нов УС и ръководни органи на
сдружение „Ротари клуб“, Карлово; 5. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружение
„Ротари клуб“, Карлово; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Материалите
по дневния ред ще бъдат на разположение на
членовете на сдружението след 15 май 2012 г. на
адреса на управление на сдружението, гр. Сопот,
ул. Христо Ботев 28.
4646
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