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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 241
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за автомобилните превози, приет от ХLI Народно
събрание на 20 юни 2012 г.
Издаден в София на 26 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и
45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г.,
бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от
2010 г., бр. 17 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 39 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) За превози се използват билети, издадени от фискални устройства по реда на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските обекти
чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от
2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г.,
бр. 7 и 27 от 2012 г.).
(2) Билетите по ал. 1 съдържат най-малко
следните реквизити:

1. за превози по градски линии:
а) наименование на издателя на билета;
б) надпис „Билет за пътуване“;
в) номер на билета;
г) превозна цена (цифром и словом);
д) дата на издаване на билета;
2. за превози по междуселищни и международни линии:
а) наименование и адрес на превозвача
съгласно лиценза за извършване на обществен
превоз на пътници;
б) надпис „Билет за пътуване“;
в) номер на билета;
г) превозна цена (цифром и словом);
д) маршрут;
е) отстъпка от превозната цена за случаите, предвидени в закон или в подзаконов
нормативен акт;
ж) датата на пътуване и часа на тръгване;
з) номер на мястото на пътника.“
Заключителни разпоредби
§ 2. Лицата по чл. 6, ал. 1, които извършват превози на пътници по автобусни линии,
привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на този закон, както следва:
1. лицата, които извършват междуселищни
и международни превози – до 6 месеца след
влизането в сила на този закон;
2. лицата, които извършват превози по
градски линии – до 31 декември 2013 г.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 20 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6064
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УКАЗ № 242
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
за изменение, допълнение и продължаване
действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма
„Превенци я и контрол на ХИВ/СПИН в
България“ между Глобалния фонд за борба
срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република
България, приет от ХLI Народно събрание на
20 юни 2012 г.
Издаден в София на 26 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на
безвъзмездна помощ по Програма „Превенция
и контрол на ХИВ/СПИН в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството
на здравеопазването на Република България
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение, допълнение и продължаване
действието на Споразумението за предоставяне
на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България“
между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството на
здравеопазването на Република България,
сключено на 10 февруари 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 20 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6065

УКАЗ № 243
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране Изменението на
Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с
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Решение № 131 на Съвета на управителите
на Банката от 19 юни 2011 г., приет от ХLI
Народно събрание на 20 юни 2012 г.
Издаден в София на 26 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране Изменението на Споразумението за учредяване на Черноморска банка
за търговия и развитие, прието с Решение
№ 131 на Съвета на управителите на Банката
от 19 юни 2011 г.
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Споразумението за учредяване на Черноморска банка за търговия и развитие, прието
с Решение № 131 на Съвета на управителите
на Банката от 19 юни 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 20 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6066

УКАЗ № 249
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, приет
от ХLI Народно събрание на 19 юни 2012 г.
Издаден в София на 28 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн., ДВ, бр. 101
от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от
1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113 от 1999 г.,
бр. 33 и 102 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20
от 2003 г., бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99
и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110
от 2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г. и бр. 19
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „регистрирани по този закон“ се заменят
с „вписани като земеделски производители в
регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане
на земеделските производители“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Условията и редът за регистриране
на тютюнопроизводителите се определят с
наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане
на земеделските производители.“
§ 2. Членове 5 и 6 се отменят.
§ 3. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Производството на тютюневи
семена се извършва от физически и юридически лица, регистрирани в публичен национален регистър, който се води и съхранява
от Министерството на земеделието и храните.
(2) Контролът за качеството, чистотата и
произхода на тютюневите семена се гарантира
от Министерството на земеделието и храните.“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „по ред, определен
в договора между тях или от упълномощени
от страните длъжностни лица и“ се заличават.
§ 5. В чл. 10 думите „с изключение на
тези по чл. 9, ал. 3 и 4“ и запетаята след тях
се заличават.
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Фирмите, изкупили тютюн на територията на страната, се задължават:
1. в 30-дневен срок след приключване на
изкупуването да представят в Министерството
на земеделието и храните справка за изкупеното количество тютюн и/или суров тютюн
по сортови групи;
2. в срок до 30 юни да представят в Министерството на земеделието и храните справка за
наличните количества тютюн и/или изсушен,
и/или манипулиран и ферментирал тютюн от
предишна реколта и за реализираните количества на пазарите в страната, в Европейския
съюз и в трети страни; данните се представят
по сортови групи.“
§ 7. Член 14 се отменя.
§ 8. Глава пета „Изкупни цени“ с чл. 17 и
18 се отменя.
§ 9. Глава шеста „Премиране на тютюно
производителите“ с чл. 18а се отменя.
§ 10. Глава седма „Фонд „Тютюн“ с чл. 19
и 19а се отменя.
§ 11. В чл. 25, ал. 1 думите „от местно
производство и от внос“ се заличават.
§ 12. В чл. 28, ал. 1 думите „местно производство и от внос“ се заличават, а думите
„обекти и складове на едро и дребно“ се
заменят със „складове и обекти“.
§ 13. В чл. 29, ал. 1 думите „от местно
производство и от внос“ се заличават.
§ 14. В чл. 30 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Забранява се продажбата и предлагането на тютюневи изделия чрез използване
на услугите на информационното общество.

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

(4) Забранява се производството и продажбата на заготовки за цигари с филтър.“
§ 15. В чл. 35а, ал. 2 думите „маркировка
и външно оформление“ се заменят с „обозначаване и оформление“.
§ 16. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се извършва на база на
стандарти, определени с акт“ се заменят с
„в тютюневите изделия се извършва на база
стандарти, определени с наредба“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „одобрени от Изпълнителна агенция
„Българска сл у жба за акредитаци я“ към
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма“.
§ 17. В чл. 35в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изследвания и анализи на тютюневи изделия за установяване съдържанието на вредни
вещества и съставки, включително на катран,
никотин и въглероден монооксид, както и
оценката за съответствие на съдържанието на
вредни съставки в цигарите се извършват от
Института по тютюна и тютюневите изделия
към Селскостопанската академия.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думата „декември“
се заменя със „септември“;
б) в т. 3 думите „функцията и категорията
на съставката“ се заменят с „категорията и
функцията на съставката“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Списъците по ал. 2, т. 1 и 2 се предоставят на магнитен носител или по електронен
път в базата данни на електронната система
за докладване – ЕМТОК, при условия и по
ред, определени с правилника за прилагане
на закона.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „може да разпространява“ се заменят с
„предоставя“ и думата „формулата“ се заменя
с „рецептата“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Институтът по тютюна и тютюневите
изделия публикува на интернет страницата
си списък на всички съставки за всяко изделие по азбучен ред, като задължително се
посочва съдържанието на катран, никотин
и въглероден монооксид за всяко изделие.“
6. Създава се ал. 7:
„(7) Институтът по тютюна и тютюневите
изделия представя всяка година информацията по ал. 2 на Европейската комисия след
одобрение от министъра на земеделието и
храните.“
§ 18. В глава десета „а“ се създава чл. 35г:
„Чл. 35г. (1) Комисията за защита на потребителите може да изисква от производителите и вносителите на тютюневи изделия
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да предоставят информация (резултати от
тестове) по търговски марки и по видове и за
други съставки извън посочените в списъка
по чл. 35в, ал. 2, т. 1 и 2, които се отделят
от тютюневите изделия, ако има данни за
вредното им въздействие върху здравето на
потребителите и опасност към пристрастяване,
както и съставки, за които няма такива данни.
(2) Измерванията и изследванията се извършват в акредитирани лаборатории.“
§ 19. В чл. 37, ал. 1 т. 16 се отменя.
§ 20. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „ал. 1 и 2“ запетаята
и думите „чл. 14“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 21. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Наказанията по ал. 1 се налагат и в
случаите на нарушения по чл. 30, ал. 4.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 1 и 2“.
§ 22. В чл. 47, ал. 2 думите „обекти или
складове на едро и дребно“ се заменят със
„складове или обекти“.
§ 23. Създава се чл. 51а:
„Чл. 51а. (1) На юридическо лице, което
наруши разпоредбите на чл. 35в, ал. 2 и чл. 35г,
се налага имуществена санкция от 20 000 до
30 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 имуществената санкция е от 30 000 до 50 000 лв.“
§ 24. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „чл. 4, 5, 18 и 32“ се заменят
с „чл. 4, 32 и чл. 35в, ал. 2“;
б) точка 3 се отменя;
в) точка 5 се отменя;
г) в т. 6 думите „чл. 35а“ се заменят с
„чл. 29, чл. 30, ал. 2 и 4, чл. 32, 35, 35а и 35г“.
2. В ал. 2 думите „съответния министър
или областен управител или от упълномощените от тях“ се заменят с „председателя на
Комисията за защита на потребителите или
оправомощени от него“.
§ 25. В чл. 52а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 35а“ се добавя
„и 35г“.
2. В ал. 2 думите „и сроковете по § 11 от
преходните и заключителните разпоредби“ и
запетаята след тях се заличават.
3. В ал. 4 думите „и в нарушение на сроковете по § 11 от преходните и заключителните
разпоредби“ и запетаята след тях се заличават.
§ 26. В допълнителната разпоредба в § 1
се създават т. 14 и 15:
„14. „Въглероден монооксид“ е съединение
на въглерода с един кислороден атом. Въглеродният монооксид е компонент на газовата
фаза на тютюневия дим, идентичен с „въглероден оксид“ и „въглероден окис“.
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15. „Заготовка за цигара с филтър“ е незапълнено цилиндрично тяло за цигара с филтър,
предназначено за индивидуално запълване с
нарязан тютюн от потребителите.“
§ 27. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби след думите „министъра на
финансите“ се поставя точка и текстът докрая
се заличава.
§ 28. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се
отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. (1) Закрива се Фонд „Тютюн“.
(2) От деня на влизането в сила на този
закон се прекратяват правомощията на управителния съвет, на изпълнителния директор
и на Експертния съвет за развитието на тютюнопроизводството.
(3) Трудовите правоотношения със служителите от закрития фонд, включително от
неговите регионални структури, се уреждат
при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1
от Кодекса на труда.
(4) В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
постановление, с което да уреди:
1. прехвърлянето на средствата и вземанията по закрития фонд, както и на другите
негови активи и пасиви, права и задължения
към Министерството на земеделието и храните,
съответно към Държавен фонд „Земеделие“;
2. всички въпроси, свързани с ликвидацията на закрития фонд, в т.ч. с предаването
и съхраняването на документите от неговия
архив, съгласно чл. 51 от Закона за Националния архивен фонд.
(5) В срока по ал. 4 Министерският съвет
назначава комисия, която да извърши ликвидацията на закрития фонд в срок три месеца
от назначаването є.
§ 30. (1) Тютюнопроизводителите, регистрирани във Фонд „Тютюн“ до влизането в сила на
този закон, ползват правата на регистрирани
тютюнопроизводители по смисъла на чл. 4,
ал. 1 до вписването им в регистъра по чл. 7
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
(2) Регистрите на тютюнопроизводителите,
водени от Фонд „Тютюн“ и от общините, се
предават на Министерството на земеделието
и храните.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила
на този закон министърът на земеделието и
храните:
1. определя условията и реда за регистриране на тютюнопроизводителите в регистъра
по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
2. осигурява служебното вписване на тютюнопроизводителите по ал. 1 на основата на
данните от регистрите по ал. 2.
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§ 31. От деня на влизането в сила на този
закон подпомагане в сектор тютюн се извършва по реда на Закона за подпомагане на
земеделските производители и европейското
законодателство в областта на Общата организация на селскостопанските пазари.
§ 32. В Закона за вътрешния одит в публичния сектор (обн., ДВ, бр. 27 от 2006 г.;
изм., бр. 64 и 102 от 2006 г., бр. 43, 69, 71 и
110 от 2008 г., бр. 42, 44, 78, 80, 82 и 99 от
2009 г., бр. 54 от 2010 г., бр. 8 и 98 от 2011 г.)
в приложението към чл. 12, ал. 1, т. 5 т. 11
се отменя.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 19 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6063

УКАЗ № 250
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от ХLI Народно
събрание на 7 юни 2012 г., повторно приет на
27 юни 2012 г.
Издаден в София на 28 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102
и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32,
45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011
г.; изм., бр. 20 от 2012 г.)
§ 1. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Народното събрание избира
членове на Висшия съдебен съвет не по-късно
от един месец преди изтичането на мандата
на изборните членове.
(2) Предложенията за кандидати за изборни
членове на Висшия съдебен съвет се разглеждат от специализираната постоянна комисия
на Народното събрание.
(3) Предложенията за кандидати за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на
Народното събрание се правят от народните
представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред комисията
по ал. 2. Предложенията се придружават от
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подробни писмени мотиви и се правят, при
условие че е налице предварително писмено
съгласие на кандидата. Към предложенията
се прилагат и док у менти, определени от
комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното
израстване на кандидата и завършено висше
образование по специалността „Право“.
(4) Комисията може да определи и други документи, които кандидатите трябва да
представят.
(5) Предложени ята заедно с подробна
професионална биография на кандидатите и
документите по ал. 3 се публикуват в срок
до три работни дни от получаването им на
интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на
народния представител, издигнал съответната
кандидатура.
(6) Публикуването на предложенията и
документите по ал. 3 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация.“
§ 2. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат
представя на комисията, която подготвя избора, писмена концепция за работата си като
член на Висшия съдебен съвет. В същия срок
кандидатите за членове на Висшия съдебен
съвет представят декларация за имотното
си състояние и произхода на средствата за
придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия
съдебен съвет и утвърден от министъра на
правосъдието. Концепцията и декларацията
се публикуват в срок до три работни дни от
получаването им на интернет страницата на
Народното събрание.
(2) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации не по-късно от 7 дни преди изслушването могат да представят на комисията
становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват
на интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни след представянето им. Не
се публикуват конкретни данни, съставляващи
класифицирана информация, както и факти
от интимния живот на лицата.
(3) Комисията изслушва всеки кандидат,
който представя пред нея концепцията по
ал. 1. Изслушването се насрочва и обявява от
комисията не по-късно от един месец преди
провеждането му. Изслушването се провежда
на открито заседание на комисията не по-късно от 14 дни преди провеждане на избора. За
изслушването се изготвя пълен стенографски
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протокол, който се публикува на интернет
страницата на Народното събрание. Въпроси
към кандидата могат да отправят членовете
на комисията, включително въз основа на
становищата по ал. 2.
(4) Комисията изготвя доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за
обсъждане и гласуване в Народното събрание.
Докладът съдържа заключение за:
1. минималните законови изисквания за
заемане на длъжността;
2. наличието на данни, които поставят под
съмнение нравствените качества на кандидата,
неговите квалификация, опит и професионални качества;
3. специфичната подготовка, качествата и
мотивацията за съответната длъжност;
4. публичната репутация и обществената
подкрепа за кандидата.
(5) Докладът се публикува на интернет
страницата на Народното събрание.“
§ 3. Създава се чл. 19б:
„Чл. 19б. Народното събрание избира всеки
член на Висшия съдебен съвет поотделно.“
§ 4. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Органите на съдебната власт
избират членове на Висшия съдебен съвет не
по-късно от един месец преди изтичането на
мандата на изборните членове.
(2) Предложенията за изборни членове на
Висшия съдебен съвет се правят на събранията
по чл. 21, ал. 3 – 7 и чл. 21а, ал. 1.
(3) Изборът на член на Висшия съдебен
съвет от квотата на съдиите и от квотата на
прокурорите се провежда на отделни общи
делегатски събрания на съдиите и на прокурорите при представителство един делегат на
5 души. При остатък, по-малък от 5 души,
делегат не се избира.“
§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Предложенията за кандидати
за изборни членове на Висшия съдебен съвет
от квотата на съдебната власт може да се
правят от всеки участник в събранията на
съдиите и на прокурорите. Предложението се
придружава с писмени мотиви на съответния
участник в събранието, направил предложението. Предложение се прави, при условие
че е налице предварително писмено съгласие
на кандидата.
(2) Събранията на съдиите и на прокурорите избират и делегати за събранията по
чл. 20, ал. 3.
(3) Върховният касационен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната
административна прокуратура, апелативните
съдилища и апелативните прокуратури предлагат кандидати за членове на Висшия съдебен
съвет и избират делегати за събранията по
чл. 20, ал. 3 на отделни събрания.
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(4) Съдиите от Върховния административен съд и от административните съдилища
предлагат кандидати за членове на Висшия
съдебен съвет и избират делегати за общото
делегатско събрание на съдиите по чл. 20,
ал. 3 на отделно общо събрание.
(5) Съдиите и прокурорите от района на
съответния окръжен съд предлагат кандидати
за членове на Висшия съдебен съвет и избират делегати за събранията по чл. 20, ал. 3
на отделни събрания.
(6) Съдиите от военните съдилища и от
военно-апелативния съд предлагат кандидати
за членове на Висшия съдебен съвет и избират делегати за общото делегатско събрание
на съдиите по чл. 20, ал. 3 на отделно общо
събрание.
(7) Проку рорите от военно-окръжните
прокуратури и от военно-апелативната прокуратура предлагат кандидати за членове на
Висшия съдебен съвет и избират делегати за
общото делегатско събрание на прокурорите
по чл. 20, ал. 3 на отделно общо събрание.
(8) Съдиите от специализирания наказателен съд и от апелативния специализиран наказателен съд предлагат кандидати за членове
на Висшия съдебен съвет и избират делегати
на събранието на съдиите от Апелативния
съд – София.
(9) Прокурорите от специализираната прокуратура и от апелативната специализирана
прокуратура предлагат кандидати за членове
на Висшия съдебен съвет и избират делегати
на събранието на прокурорите от апелативна
прокуратура – София.“
§ 6. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) Следователите от Националната
следствена служба, от окръжните прокуратури, от военно-окръжните прокуратури и
от специализираната прокуратура предлагат
кандидати за изборен член на Висшия съдебен
съвет на отделно общо събрание.
(2) Събранието по ал. 1 се свиква от директора на Националната следствена служба
с писмена покана или по искане на една пета
от членовете на Висшия съдебен съвет до
три месеца преди изтичането на мандата на
изборния член на Висшия съдебен съвет. В поканата за свикване на събранието се посочват
датата, мястото и часът на провеждането му.
(3) Събранието по ал. 1 се провежда, когато
на него присъстват повече от половината лица,
които имат право да участват. При липса на
кворум събранието се провежда един час покъсно от определения и се смята за редовно,
ако на него присъстват една трета от лицата,
които имат право да участват.
(4) Събранието за избор на член на Висшия
съдебен съвет се свиква не по-рано от 20 дни
и не по-късно от един месец от провеждането на събранието по ал. 1 при спазване на
изискванията за кворум по ал. 3.“
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§ 7. Създава се чл. 21б:
„Чл. 21б. (1) Съдиите или прокурорите от
всяко събрание по чл. 21 могат да предложат
на съответното общо делегатско събрание кандидати за членове на Висшия съдебен съвет:
1. до 50 души по щатно разписание – един
кандидат;
2. на всек и следващи 50 д у ши – един
кандидат;
3. при остатък над 25 души – още един
кандидат.
(2) За предложени за избор на общите
делегатски събрания кандидати за членове
на Висшия съдебен съвет от съответните събрания на съдиите и прокурорите се смятат
тези, които са получили мнозинство повече
от половината от присъстващите с тайно
гласуване.
(3) Когато при първото гласуване един или
няколко кандидати не са получили необходимото мнозинство, се провежда повторно
гласуване. Ако при повторното гласуване
един или няколко кандидати не са получили
необходимото мнозинство, за избран или
избрани се смятат онези, които са получили
най-много гласове.“
§ 8. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Събранията по чл. 21 се свикват с писмена покана от ръководителя на
съответния орган на съдебната власт или по
искане на една пета от членовете на Висшия
съдебен съвет до три месеца преди изтичането
на мандата на изборните членове на Висшия
съдебен съвет. В поканата за свикване на
събранието се посочват датата, мястото и
часът на провеждането му.
(2) Събранията по чл. 21, ал. 4, 6 и 7 се
свикват с писмена покана съответно от председателя на Върховния административен съд,
председателя на военно-апелативния съд и от
военно-апелативния прокурор.
(3) Когато събранието не се свика от лицата
по ал. 1 и 2 в 7-дневен срок от изтичането на
срока по ал. 1, министърът на правосъдието
определя датата, мястото и часа на провеждане.
(4) Събранията по чл. 21 се провеждат, когато на тях присъстват повече от половината
лица, които имат право да участват. При липса на кворум събранията се провеждат един
час по-късно от определения и се смятат за
редовни, ако на тях присъстват една трета от
лицата, които имат право да участват.
(5) Делегатите се избират с мнозинство повече от половината от присъстващите с тайно
гласуване. Когато при първото гласуване един
или няколко делегати не са получили необходимото мнозинство, се провежда повторно
гласуване. Ако при повторното гласуване един
или няколко делегати не са получили необходимото мнозинство, за избран или избрани се
смятат онези, които са получили най-много
гласове. След провеждането на избора про-
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токолът с решението за избор на делегати и
за направените предложения за кандидати за
изборни членове на Висшия съдебен съвет се
изпраща незабавно на Висшия съдебен съвет.
Избраните делегати се включват в списъка
за участие в съответното общо делегатско
събрание.“
§ 9. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Предложенията за кандидати
за изборни членове на Висшия съдебен съвет
се изпращат незабавно от административните
ръководители на органите на съдебната власт,
свикали съответните събрания, на Висшия
съдебен съвет. Предложенията се изпращат
само ако са придружени с писмено съгласие и подробна професионална биография
на кандидата, както и с името и писмените
мотиви на участника в събранието, издигнал
съответната кандидатура.
(2) Висшият съдебен съвет може да определи и други документи, които кандидатите
трябва да представят.
(3) Висшият съдебен съвет в срок до три
работни дни от получаването на документите
по ал. 1 ги публикува на интернет страницата
си. В същия срок Висшият съдебен съвет служебно публикува на интернет страницата си и
документите на всеки кандидат от кадровото
му досие по чл. 30а, ал. 2. Публикуването се
извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
(4) При постъпването на всяко предложение Висшият съдебен съвет изисква от
Инспектората към Висшия съдебен съвет и
от Инспектората към Върховната касационна прокуратура подробни справки за всички
проверки, свързани с кандидатите, които се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет. Публикуването се извършва в
съответствие със Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
(5) В 14-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Висшия съдебен съвет писмена концепция
за работата си като член на Висшия съдебен
съвет. В същия срок кандидатите за членове
на Висшия съдебен съвет представят декларация за имотното си състояние и произхода на
средствата за придобиването на имуществото
си по образец, предложен от комисията по
чл. 19, ал. 2 и от Висшия съдебен съвет и
утвърден от министъра на правосъдието. Концепцията и декларацията на всеки кандидат
се публикуват в срок до три работни дни от
получаването им на интернет страницата на
Висшия съдебен съвет.
(6) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации не по-късно от 7 дни
преди изслушването могат да представят на
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Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат. Представените становища
и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три
дни след представянето им. Не се публикуват
конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния
живот на лицата.
(7) Висшият съдебен съвет уведомява за
получените становища и сигнали съответните събрания на съдиите, прокурорите и
следователите.“
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Събранията по ал. 1 и 2 се свикват в
едномесечен срок от провеждането на съответните събрания за предлагане на кандидати
за изборни членове на Висшия съдебен съвет
и за избор на делегати.“
3. В ал. 5 думите „ал. 1 – 3“ се заменят с
„ал. 1 и 2“, думите „или всички следователи“
се заличават и се създава изречение второ:
„При липса на кворум събранието се провежда един час по-късно от определения и
се смята за редовно, ако присъстват повече
от половината от лицата, които имат право
да участват.“
§ 11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Делегатите на събранията по
чл. 23, ал. 1 и 2 изслушват всеки кандидат,
като кандидатите се представят по азбучен
ред. Не се изслушва и не се гласува кандидат,
чиято кандидатура не е публикувана по реда
на чл. 22а и който не е представил писмена
концепция и декларация в установения срок.
(2) За изслушването се изготвя пълен
стенографски протокол. Делегатите могат да
отправят въпроси към кандидата.
(3) Когато кандидатите не могат да бъдат
изслушани за един ден, председателстващият може да въведе ограничение за времето
за представяне, за поставяне и отговор на
въпроси.
(4) Събранията са публични и се излъчват
в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Висшия съдебен съвет.
(5) Общите делегатски събрания избират
членове на Висшия съдебен съвет с тайно
гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите.
(6) Когато при първото гласуване един или
няколко кандидати не са получили необходимото мнозинство, се провежда повторно
гласуване. Ако при повторното гласуване
един или няколко кандидати не са получили
необходимото мнозинство, за избран или
избрани се смятат онези, които са получили
най-много гласове.
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(7) Алинеи 1 – 6 се прилагат и за общото
събрание на следователите по чл. 21а, ал. 4.“
§ 12. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. (1) Народното събрание избира
главен инспектор и инспектори не по-късно
от един месец преди изтичането на техния
мандат.
(2) Предложенията за кандидати за главен
инспектор и за инспектори се разглеждат
от специализираната постоянна комисия на
Народното събрание.
(3) Предложенията за кандидати за главен
инспектор и за инспектори се правят от народните представители не по-късно от два месеца
преди провеждането на избора пред комисията
по ал. 2. Предложенията се придружават от
подробни писмени мотиви и се правят, при
условие че е налице предварително писмено
съгласие на кандидата. Към предложенията
се прилагат и док у менти, определени от
комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното
израстване на кандидата и завършено висше
образование по специалността „Право“.
(4) Комисията може да определи и други
док у менти, които кандидатите трябва да
представят.
(5) Предложени ята заедно с подробна
професионална биография на кандидатите и
документите по ал. 3 се публикуват в срок
до три работни дни от получаването им на
интернет страницата на Народното събрание. Публикуват се и името и мотивите на
народния представител, издигнал съответната
кандидатура.
(6) Публикуването на предложенията и
документите по ал. 3 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната
информация.“
§ 13. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат за
главен инспектор и за инспектор представя на
комисията, която подготвя избора, писмена
концепция за работата си. В същия срок кандидатите представят декларация за имотното
си състояние и произхода на средствата за
придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия
съдебен съвет и утвърден от министъра на
правосъдието. Концепцията и декларацията
се публикуват в срок до три работни дни от
получаването им на интернет страниците на
Народното събрание и на Инспектората към
Висшия съдебен съвет.
(2) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации не по-късно от 7 дни
преди изслушването могат да представят на
комисията становища за кандидата, включва-
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щи и въпроси, които да му бъдат поставяни.
Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси
се публикуват на интернет страниците на
Народното събрание и на Инспектората към
Висшия съдебен съвет в срок до три дни след
представянето им. Не се публикуват конкретни
данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот
на лицата.
(3) Комисията изслушва всеки кандидат
за инспектор и за главен инспектор, които
представят пред нея концепцията по ал. 1.
Изслушването се насрочва и обявява от комисията не по-късно от един месец преди
провеждането му.
(4) Изслушването се провежда на открито
заседание на комисията не по-късно от 14
дни преди провеждането на избора. За изслушването се изготвя пълен стенографски
протокол, който се публикува на интернет
страницата на Народното събрание. Въпроси
към кандидатите могат да отправят членовете
на комисията, включително въз основа на
становищата по ал. 2.
(5) Комисията изготвя доклад за професионалните и нравствените качества на кандидатите, с който предлага кандидатурите за
обсъждане и гласуване в Народното събрание.
Докладът съдържа заключение за:
1. минималните законови изисквания за
заемане на длъжността;
2. наличието на данни, които поставят под
съмнение нравствените качества на кандидата,
неговите квалификация, опит и професионални качества;
3. специфичната подготовка, качествата и
мотивацията за съответната длъжност;
4. публичната репутация и обществената
подкрепа за кандидата.
(6) Докладът се публикува на интернет
страницата на Народното събрание.“
§ 14. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. Народното събрание избира главния инспектор и всеки от инспекторите поотделно с мнозинство две трети от народните
представители.“
§ 1 5 . С ъ з д а в а с е г л а в а т р е т а „ а“ с
чл. 60а – 60м:
„ Г л а в а

т р е т а

„ а “

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ СРЕЩУ
НАРУШАВАНЕ ПРАВОТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДЕЛОТО В
РАЗУМЕН СРОК
Раздел І
Общи положения
Чл. 60а. (1) По реда на тази глава се разглеждат заявления на граждани и юридически
лица срещу актове, действия или бездействия
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на органите на съдебната власт, с които се
нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок.
(2) Заявленията по ал. 1 се подават от
граждани и юридически лица, които са:
1. страни по приключени граждански, административни и наказателни производства;
2. обвиняеми, пострадали или ощетени
юридически лица по прекратени досъдебни
производства.
(3) По реда на тази глава се определя и
изплаща обезщетение в съответствие с практиката на Европейския съд по правата на
човека в размер не повече от 10 000 лв.
(4) За явлени ята по ал. 1 се подават в
6-месечен срок от приключване на съответното производство с окончателен акт чрез
Инспектората към Висшия съдебен съвет до
министъра на правосъдието.
(5) За заявленията се създава отделен
регистър, който се публикува на интернет
страницата на Инспектората към Висшия
съдебен съвет.
(6) Не се дължи такса за разглеждане на
заявления по реда на тази глава.
Раздел ІІ
Съдържание и проверка на заявлението
Чл. 60б. (1) Заявлението трябва да е написано на български език и да съдържа:
1. имената по документ за самоличност,
единен граждански номер и адрес, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани;
2. имената по документ за самоличност,
личен номер на чужденец и адрес, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
чужденците;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и
на български език, седалището и последния
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;
4. посочване на акта, действието или бездействието, с което е извършено нарушението
от съответния орган;
5. органа, до който се подава заявлението;
6. в какво се състои искането;
7. подпис на заявителя.
(2) Заявителят прилага декларация, че не
е правил искане за обезщетение за същото
нарушение и обезщетение не му е изплатено
по друг ред.
Раздел IIІ
Ред за разглеждане на заявленията
Чл. 60в. (1) Проверката на заявленията по
чл. 60а, ал. 1 се извършва от Инспектората
към Висшия съдебен съвет, към който се
създава специализирано звено.
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(2) За експерти в специализираното звено
се назначават юристи, които имат най-малко
5 години юридически стаж. Възнаграждението
на експертите е равно на възнаграждението
на съдия в районен съд.
(3) Главният инспектор разпределя постъпилите заявления на състав от инспектор и
двама експерти на принципа на случайния
подбор, като единият от експертите определя
за докладчик.
(4) Ако заявлението не отговаря на изискванията на чл. 60б, ал. 1 и 2, на заявителя
се изпраща съобщение за отстраняване на
допуснатите нередовности в 7-дневен срок от
получаване на съобщението.
(5) Ако заявителят не отстрани нередовностите, заявлението заедно с приложенията
се връща.
Чл. 60г. (1) За резултатите от проверката
се съставя констативен протокол.
(2) Протоколът се подписва от членовете
на проверяващия състав и съдържа данни за:
1. времето и мястото на съставянето му;
2. заявителя;
3. проверяващия състав;
4. делото, по което се съставя;
5. общия период на производството; за периода на забавяне, за което отговорност носи
компетентният орган; за периода на забавяне,
което се дължи на действия или бездействия
на заявителя или на негов законен или процесуален представител.
(3) В констативния протокол се отразява
и становището на проверяващия състав по
въпроса спазен ли е срокът по чл. 60а, ал. 4.
Чл. 60д. Констативният протокол по чл. 60г
се изготвя в 4-месечен срок от постъпване на
заявлението, съответно от отстраняване на
нередовностите по него. Протоколът заедно
със заявлението и всички постъпили към него
документи се изпраща незабавно на министъра
на правосъдието.
Чл. 60е. (1) Министърът на правосъдието
или оправомощено от него лице въз основа на
установените от проверяващия състав факти
и обстоятелства отхвърля заявлението като
неоснователно, когато:
1. продължителността на производството
не надхвърля разумния срок;
2. забавянето се дължи на действия или
бездействия на заявителя или на негов законен
или процесуален представител.
(2) Когато правото на заявителя на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е
нарушено, министърът на правосъдието или
оправомощено от него лице определя размер
на обезщетението съобразно практиката на
Европейския съд по правата на човека и
предлага сключване на споразумение със
заявителя.
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Чл. 60ж. Проверката на обстоятелствата и
произнасянето по заявлението се извършват
в 6-месечен срок от постъпването му.
Раздел ІV
Изплащане на обезщетенията
Чл. 60з. Обезщетенията се изплащат въз
основа на сключеното споразумение.
Чл. 60и. Средствата, необходими за изплащане на сумите по сключените споразумения,
се осигуряват от републиканския бюджет.
Чл. 60к. (1) Дължимите обезщетения по
тази глава се изплащат от бюджета на Министерството на правосъдието.
(2) Министърът на финансите предоставя
всяко тримесечие средства по бюджета на
Министерството на правосъдието до размера
на фактически изплатените обезщетения по
ал. 1 за съответното тримесечие чрез промяна в бюджетните му взаимоотношения с
централния бюджет.
Чл. 60л. Лицата, получили обезщетение по
реда на тази глава, не могат да търсят обезщетение на същото основание по съдебен ред.
Раздел V
Мерк и за отстран яване на причините за
нарушенията
Чл. 60м. (1) Главният инспектор всяко
т римесечие изпраща на Висши я съдебен
съвет данни за установените нарушения, а
министърът на правосъдието – за изплатените
обезщетения.
(2) Висшият съдебен съвет всяко шестмесечие анализира причините за нарушенията
и приема мерки за тяхното отстраняване.
(3) Висшият съдебен съвет публикува на
интернет страницата си информацията по
ал. 1 и 2.“
§ 16. В чл. 77, ал. 4 след думата „съдимост“ се добавя „включително подаването на
заявление с електронен подпис за издаване
на свидетелства за съдимост и на справки
за съдимост в електронен вид“ и се поставя
запетая.
§ 17. В чл. 87, ал. 2 след думата „командирова“ се добавя „районен“ и се поставя
запетая, след думата „окръжен“ се добавя „или
апелативен“ и след думите „апелативен съд“
се добавя „със съответен ранг при спазване
условията на чл. 227“.
§ 18. В чл. 100е, ал. 2 след думите „съдия
от“ се добавя „районен“ и се поставя запетая.
§ 19. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Процедурата за избор на кандидати за
административни ръководители, с изключение
на председател на Върховния касационен съд,
председател на Върховния административен
съд и главен прокурор, се открива от Висшия
съдебен съвет не по-рано от три месеца и не
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по-късно от един месец преди изтичане на
мандата или в 7-дневен срок от настъпване
на обстоятелство по чл. 175, ал. 1.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 20. В чл. 173 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „два месеца“ се заменят с
„6 месеца“, а думите „един месец“ се заменят
с „три месеца“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Предложени ята и кадровата справка на
кандидатите се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет заедно
с концепцията по ал. 6.“
3. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) Кандидатите за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор
представят концепция за работата си като
административни ръководители.
(7) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общест
венополезна дей нос т, висш и у ч и л и ща и
научни организации не по-късно от 7 дни
преди изслушването могат да представят на
Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат. Представените становища
и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три
дни след представянето им. Не се публикуват
конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния
живот на лицата.“
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9.
5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 1 – 7“ се заменят с „ал. 1 – 9“.
§ 21. В чл. 174, ал. 1 думите „и 7“ се заменят с „и 9“.
§ 22. В чл. 175, ал. 6 думите „и 7“ се заменят с „и 9“.
§ 23. В чл. 194а се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „и концепция за работата си като
административни ръководители“.
2. В ал. 3, изречение първо накрая се пос
тавя запетая и се добавя „заедно с концепцията по ал. 2“.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни
организации не по-късно от 7 дни преди
събеседването по чл. 194б могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за
кандидата, включващи и въпроси, които да
му бъдат поставяни. Анонимни становища
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и сигнали не се разглеждат. Представените
становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в
срок до три дни след представянето им. Не се
публикуват конкретни данни, съставляващи
класифицирана информация, както и факти
от интимния живот на лицата.“
§ 24. В чл. 194б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) По време на събеседването членовете
на Висшия съдебен съвет могат да отправят
въпроси към кандидата и въз основа на становищата по чл. 194а, ал. 6.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 25. Член 374 се изменя така:
„Чл. 374. (1) Инспекторатът на министъра
на правосъдието се състои от инспектори,
които се ръководят от главен инспектор.
(2) Главният инспектор и инспекторите се
назначават от министъра на правосъдието.
Главният инспектор се назначава за срок 5
години, а инспекторите – за срок 4 години,
без ограничение за следващо назначаване.
(3) За главен инспектор може да се назначи
лице, което има най-малко 10 години юридически стаж, а за инспектор – най-малко 5
години юридически стаж.
(4) Възнаграждението на главния инспектор е равно на възнаграждението на съдия в
окръжен съд, а на инспекторите – на възнаг
раждението на съдия в районен съд.
(5) При първонача лно назначаване на
главен инспектор или инспектор се провежда
конкурс по Кодекса на труда.“
§ 26. Член 375 се изменя така:
„Чл. 375. (1) При освобождаване от длъжност
на главен инспектор или инспектор лицето
се възстановява на длъжността, която е заемало до назначаването му, ако е работило в
органите на съдебната власт.
(2) За възстановяването по ал. 1 лицето
подава в 14-дневен срок от освобождаването
му от длъжност молба до Висшия съдебен
съвет или до министъра на правосъдието – за
държавен съдебен изпълнител или съдия по
вписванията.
(3) Времето, прослужено като главен инспектор и инспектор в Инспектората към
министъра на правосъдието, се зачита за стаж
по чл. 164, ал. 1 – 7.“
§ 27. Създава се чл. 377а:
„Чл. 377а. (1) Министърът на правосъдието
съгласувано с Висшия съдебен съвет издава
наредба за реда за изграждане, внедряване,
използване и развитие на автоматизираните
информационни системи в съдебната власт.
(2) Наредбата по ал. 1 се обнародва в
„Държавен вестник“.“
§ 28. Създава се нов чл. 386:
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„Чл. 386. (1) При Министерството на правосъдието има Централно бюро за съдимост.
Централното бюро за съдимост изпълнява
задълженията на централен орган, който обменя информация с централните органи на
други държави – членки на Европейския съюз,
относно влезли в сила присъди на български
и чужди граждани, вписани в регистрите за
съдимост в съответствие с националното
законодателство.
(2) Централното бюро за съдимост събира,
съхранява и актуализира данните за съдимост
по ал. 1, като обменя информация с бюрата за
съдимост при районните съдилища и с централните органи на други държави – членки
на Европейския съюз, както и със системи
на Европейския съюз и на международни
организации.
(3) За предаването и полу чаването по
електронен път на информацията по ал. 1
Министерството на правосъдието създава и
поддържа информационна система „Централна
база данни „Съдимост“.
(4) Функциите и организацията на дейността на Централното бюро за съдимост,
условията за изграждане на информационната
система „Централна база данни „Съдимост“,
поддържането и функционирането є, както и
обменът на информация по ал. 2 се уреждат
с наредбата по чл. 77, ал. 4.
(5) Личните данни, посочени в исканията
и в отговорите на исканията за информация
за съдимост, се обработват в съответствие
със Закона за защита на личните данни за
целите и на основанията, за които са били
поискани.“
§ 29. В чл. 403, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „Висшият съдебен съвет приема“ се
заменят с „Министърът на правосъдието,
съгласувано с Висшия съдебен съвет, издава“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. При провеждане на изборите за членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г.
изборът по чл. 19, ал. 1 се провежда до 28
септември 2012 г.
§ 31. При провеждане на изборите за членове на Висшия съдебен съвет през 2012 г.
събранията по чл. 20, ал. 3 и по чл. 21а, ал. 4
се провеждат до 28 септември 2012 г.
§ 32. (1) След изтичането на мандата на
действащия Висш съдебен съвет новоизбраният
Висш съдебен съвет се смята за конституиран,
след като са избрани членове, които заедно
с членовете му по право образуват две трети
от неговия състав.
(2) Дейността на досегашния Висш съдебен съвет се прекратява с конституирането
на новоизбрания Висш съдебен съвет по реда
на този закон.
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§ 33. (1) В 30-месечен срок от влизането
в сила на този закон в Закона за съдебната
власт се създават правила за пряк избор на
членове на Висшия съдебен съвет от квотата
на съдебната власт чрез гласуване по електронен път.
(2) Не по-късно от 9 месеца преди изтичането на мандата на изборните членове на
избрания през 2012 г. Висш съдебен съвет се
провежда експериментално електронно гласуване по правилата по ал. 1.
§ 34. (1) В 6-месечен срок от влизането в
сила на глава трета „а“ или от уведомяването
им от регистратурата на Европейския съд по
правата на човека лицата, подали в Европейския съд по правата на човека жалби срещу
нарушаване правото им на разглеждане и
решаване на делото в разумен срок, могат
да подадат заявление по реда на глава трета
„а“, освен в случаите, когато съдът вече се е
произнесъл с решение по основателността на
жалбата или е оставил жалбата без разглеждане като недопустима.
(2) Заявленията по ал. 1 се разглеждат в
срок до 18 месеца от постъпването им.
§ 35. За прилагането на глава трета „а“
през 2012 г. Министерският съвет осигурява
допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на съдебната власт и на Министерството
на правосъдието.
§ 36. Неприключените към датата на влизане в сила на този закон процедури за избор
на административни ръководители по чл. 194а
и 194б се довършват по досегашния ред.
§ 37. (1) Заварените главен инспектор и
инспектори в Инспектората на министъра
на правосъдието продължават да изпълняват
функциите си, като в едномесечен срок от
влизането в сила на този закон се преназначават по трудово правоотношение на длъжност
съответно „главен инспектор“ и „инспектор“.
(2) За заварените главен инспектор и инспектори от Инспектората на министъра на
правосъдието сроковете по чл. 374, ал. 2 текат
от датата на преназначаването им по трудово
правоотношение на съответните длъжности.
§ 38. (1) Изграждането на информационната
система по чл. 386, ал. 3 се извършва в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) В срока по ал. 1 наредбата по чл. 77,
ал. 4 се привежда в съответствие с този закон.
§ 39. В Закона за Конституционен съд (обн.,
ДВ, бр. 67 от 1991 г.; изм., бр. 25 от 2001 г.,
бр. 45 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г.; Решение
№ 1 на Конституционния съд от 2006 г. – бр. 23
от 2006 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 10, ал. 4 след думата „възраст“ се
добавя „и без да прекратяват осигуряването
си другаде“, думите „при условията и в размер, предвидени в чл. 106, ал. 3 и в чл. 109 от
Закона за държавния служител“ се заменят с
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„в размер до двадесет месечни възнаграждения
по ред, определен с Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд“.
2. В чл. 11, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като в случаите по чл. 148,
ал. 1, т. 1 от Конституцията прекратяването
настъпва с полагане на клетва от новоизбрания или новоназначения съдия“.
§ 40. Параграф 15 относно чл. 60а, чл. 60б,
чл. 60в, ал. 3 – 5, чл. 60г – 60м влиза в сила
от 1 октомври 2012 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 юни 2012 г. и на 27 юни 2012 г. и е
подпечатан с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6263

РЕШЕНИЕ

за у величаване и попълване състава на
Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание
РЕШИ:
1. Увеличава състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
от 26 на 27 народни представители.
2. Избира Камен Маринов Петков за член
на Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 22 юни 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6168

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 236

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Катя Илиева Делева за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Република Южна Африка.

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6104

УКАЗ № 238

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Чан Ван Тхин – извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в Република
България, с орден „Стара планина“ първа
степен за изключително големите му заслуги
за развитието и укрепването на българо-виетнамските отношения и по повод окончателното
му отпътуване от страната.
Издаден в София на 18 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6105

УКАЗ № 239

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Даниела Баришич – извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите є заслуги за развитието и укрепването на българо-хърватските отношения и по
повод окончателното є отпътуване от страната.
Издаден в София на 18 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за определяне на субсидията за издръжка на
обучението в държавните висши училища в
зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с
потребностите на пазара на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) За определяне на субсидията за
издръжка на обучението висшите училища
се класират по всяко професионално направление въз основа на комплексна оценка за
качеството на обучението и съответствието
му с потребностите на пазара на труда.
(2) Комплексната оценката по ал. 1 се
форм и ра въ з основа на и н д и к ат ори с ъс
съответна тежест, посочени в приложение
№ 1, и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата
система на висшите училища в Република
Бъ лгари я (РСВУ РБ), а дминист ри рана от
Министерството на образованието, младежта
и науката, към 1 януари на годината, за която
се определя субсидията.
Чл. 2. Субсидията от държавния бюджет за
издръжка на обучението в държавните висши
училища, изчислена по реда на Постановление
№ 162 на Министерския съвет от 2001 г. за
определяне на диференцирани нормативи за
издръжка на обучението на един студент по
професионални направления (ДВ, бр. 59 от
2001 г.), се увеличава, като се умножава по
коефициент за всяко професионално направление, определен, както следва:
1. за професионални направления от области на висше образование „Педагогически
науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни
науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“
съгласно приложение № 2;
2. за професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни
науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност
и отбрана“ съгласно приложение № 3.
Чл. 3. (1) Субсидията за издръжка на
обучението на висше училище, класирано на
второ и следващо място по съответното професионално направление, чиято комплексна
оценка е по-ниска с повече от две точки от
оценката на висшето училище, класирано на
първо място, се увеличава по реда на чл. 2, ако
едновременно са изпълнени следните условия:

ВЕСТНИК
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1. получило е комплексна оценка по чл. 1
над 50 точки, а за професионални направления
„Администрация и управление“ и „Икономика“ – над 55 точки;
2. висшето училище, класирано едно място
по-напред, получава субсидия, увеличена по
реда на чл. 2.
(2) Ако висше училище, класирано на второ
и следващо място по съответно професионално
направление, е получило комплексна оценка,
по-ниска с две или по-малко точки от оценката на висшето училище, класирано на първо
място, за определяне на субсидията по чл. 2
се прилага коефициентът за първо място,
посочен съответно в приложение № 2 или
приложение № 3.
(3) Субсидията на висше училище, което
е класирано на второ и следващо място по
професионално направление и отговаря на
условията по ал. 1, се увеличава с коефициент
по реда на чл. 2 не по-висок от коефициента за
второ и следващо място на висшето училище,
класирано по професионалното направление
едно място по-напред.
Чл. 4. Министерството на образованието,
младежта и науката всяка година до 15 февруари публикува на интернет страницата си
списък на висшите училища, които получават
увеличена субсидия за издръжка на обучението
по реда на постановлението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Частта от субсидия за издръжка
на обучението в държавните висши училища
за 2012 г. за прилагане на постановлението
се предоставя за сметка на предвидените
разходи по бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието, младежта
и науката извършва налагащите се промени
по и между бюджета на Министерството на
образованието, младежта и науката и самостоятелните бюджети на държавните висши
училища по реда на Закона за устройството
на държавния бюджет.
(3) Средствата по ал. 1 се предоставят на
държавните висши училища, чиято субсидия е
определена по елементи съгласно чл. 91, ал. 1
от Закона за висшето образование.
(4) Министерството на образованието, младежта и науката до 15 юли 2012 г. публикува
списък на висшите училища, които получават
субсидия по ал. 1.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 91, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 3 от Закона
за висшето образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение № 1
към чл. 1, ал. 2
Група индикатори

Индикатор
Акредитационна оценка
Учебен процес
Ексклузивност на преподавателския състав
Научни изследвания
Индекс на цитируемост по научна област
Индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област
Документи, цитирани поне веднъж
Статии в научни списания
Докторски програми в професионалното направление
Реализация и връзка с па- Осигурителен доход на завършилите
зара на труда
Безработица сред завършилите
Приложение на придобитото висше образование
Принос към осигурителната система

Тежест
25 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
5 %
15 %
15 %
10 %
5 %

Приложение № 2
към чл. 2, т. 1
Професионални направления от области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни
науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“
и „Изкуства“
Реализация на завършилите студенти и
докторанти
стойност по индика- стойност по индитор „Приложение на катор „Безработица
придобитото висше
сред завършилите“
образование“
(процент)
(процент)
над 66,0
под 2,00
от 30,0 до 66,0
над 44,0
под
под
над
над
над
под

30,0
44,0
30,0
30,0
66,0
66,0

Коефициент
първо място в класирането
второ и следващо място в
по професионално направ- класирането по професионалление въз основа на комно направление въз основа
плексната оценка по чл. 1
на комплексната оценка по
чл. 1
1,25
1,10

под 2,00
от 2,00 до 4,00

1,125

1,05

под 2,00
от 2,00 до 4,00
от 4,00 до 6,00
от 4,00 до 6,00
над 6,00
над 6,00

1,09

1,045

1,05

1,024

1,03

1,00

Приложение № 3
към чл. 2, т. 2
Професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни науки“, „Социални,
стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“
Реализация на завършилите студенти и
докторанти
стойност по индикатор стойност по инди„Приложение на придо- катор „Безработибитото висше образоца сред завършивание“
лите“
(процент)
(процент)

Коефициент
първо място в класирането по професионално
направление въз основа
на комплексната оценка
по чл. 1

второ и следващо място в
класирането по професионално направление въз основа
на комплексната оценка по
чл. 1

над 66,0

под 2,00

1,125

1,05

от 44,0 до 66,0

под 2,00

1,09

1,04

1,07

1,03

над 66,0

от 2,00 до 4,00

под 44,0

под 2,00

от 30,0 до 66,0

от 2,00 до 4,00

над 66,0

от 4,00 до 6,00
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Реализация на завършилите студенти и
докторанти
стойност по индикатор стойност по инди„Приложение на придо- катор „Безработибитото висше образоца сред завършивание“
лите“
(процент)
(процент)
под 30,0

от 2,00 до 4,00

от 30,0 до 66,0

от 4,00 до 6,00

над 66,0

над 6,00

под 30,0

от 4,00 до 6,00

под 66,0

над 6,00

С Т Р. 1 7
Коефициент

първо място в класирането по професионално
направление въз основа
на комплексната оценка
по чл. 1

второ и следващо място в
класирането по професионално направление въз основа
на комплексната оценка по
чл. 1

1,035

1,02

1,025

1,00

6160

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за предос тавяне на финансови средс тва
от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово
осигуряване на програмата за национална
т у рис т и че ск а р ек л а м а и н а дей но с т и т е
по извеж дане на първи и втори блок на
АЕЦ „Козлодуй“ – ЕА Д
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Министърът на финансите да
предостави от централния бюджет за 2012 г.
по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма средства в
размер 15 000 000 лв., разпределени, както
следва:
1. за осигуряване изпълнението на програмата за развитие на националната туристическа реклама – 5 000 000 лв.;
2. за осигуряване на технологичните процеси по извеждане на първи и втори блок на
АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, и преминаването им
като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци към Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“ – 10 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на целевите разходи по централния
бюджет на Република България за 2012 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма за 2012 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6161

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за приемане на Наредба за реда за създаване
и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за реда
за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът
за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования за предотвра-
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тяване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях.
(2) Доброволните формирования се създават
на териториален принцип, за самостоятелни
действия и/или за подпомагане на основните
съставни части на Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни
дейности по защитата на населението:
1. предупреждение;
2. изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието;
3. оповестяване;
4. спасителни операции;
5. ограничаване и ликвидиране на пожари;
6. операции по издирване и спасяване;
7. извършване на неотложни аварийновъзстановителни работи;
8. оказване на първа долекарска помощ на
пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
9. разсредоточаване на културни и материални ценности;
10. други операции, свързани със защитата.
Чл. 2. (1) За изпълнението на дейностите
по чл. 1, ал. 2 доброволците:
1. участват в обучения, тренировки, състезания и учения;
2. поддържат готовност за явяване и изпълнение на задачи.
(2) При необходимост и наличие на осигурен
финансов ресурс след решение на общинския
съвет доброволното формирование може да
изпълнява и дейности по носене на дежурства.
Чл. 3. Членството в доброволните формирования е на доброволен принцип.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
Раздел I
Създаване на доброволните формирования
Чл. 4. Доброволните формирования се
създават от кмета на общината по решение
на общинския съвет.
Чл. 5. Стандартите за численост на доб
роволците за всяка община се определят с
решение на Министерския съвет съобразно
броя на населението и на населените места в
нея и отдалечеността є от местоположението
на основните части на ЕСС.
Чл. 6. (1) В Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ на
М и н ис т ер с т во т о н а в ът р еш н и т е раб о т и
(ГДПБЗН – МВР) се води регистър на доброволните формирования в Република България
и на доброволците.
(2) Създадените по реда на Закона за защита
при бедствия (ЗЗБ) доброволни формирования
могат да се регистрират и като сдружения с
нестопанска цел.

ВЕСТНИК
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(3) В общините се водят актуални списъци
на доброволците.
(4) Кметовете на общини предоставят в
Столичното управление (СУПБЗН) или в областните управления за пожарна безопасност
и защита на населението (ОУПБЗН) актуална
информация за доброволните формирования
на територията на общините. Информацията
включва:
1. наименование на общината;
2. наименование на доброволното формирование;
3. имена, местонахождение и данни за
контакт с доброволците;
4. наличност на пожарни и спасителни
автомобили;
5. пожарно, спасително и друго оборудване
и защитни средства;
6. преминати обучения и квалификации
на доброволците.
Раздел II
Кандидатстване, подбор и членство в доброволните формирования
Чл. 7. (1) Доброволец може да е всяко дее
способно навършило 18 години физическо
лице, което е клинично здраво, не страда
от психично заболяване и не е осъждано за
умишлено престъпление от общ характер,
освен ако е реабилитирано.
(2) Служители от Министерството на вът
решните работи (МВР) и военнослужещи от
Министерството на отбраната (МО) не могат
да членуват в доброволните формирования.
Чл. 8. (1) Кандидатите за доброволци
подават заявление до кмета на общината
за членство в доброволното формирование
съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец
съгласно приложение № 2;
2. медицинско удостоверение, доказващо,
че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето
не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите
за заетите по трудово или служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на
лични данни.
(3) Кандидатите за доброволци към док у ментите по ал. 2 прилагат и копие от
документ за правоспособност за извършване
на дейности със специализирана техника и/
или оборудване и копие от свидетелство за
управление на моторно превозно средство
за съответната категория, ако имат такива.
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Чл. 9. (1) Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от комисия, включваща
представители на ведомства и други юридически лица, имащи отношение по защитата
при бедствия на територията на общината.
(2) Комисията по ал. 1 се определя със
заповед на кмета на общината, съгласувана с
началника на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН)
или СУ/ОУПБЗН.
(3) В комисията по ал. 1 задължително
участват представители на СУ/ОУПБЗН или
РСПБЗН.
Чл. 10. (1) В едномесечен срок от крайната дата за подаване на заявленията по чл. 8
комисията по чл. 9, ал. 1 съставя протокол
за одобрените кандидати.
(2) Кметът на общината сключва граждански договори (приложение № 3 – вариант
на примерен договор) с одобрени по ал. 1
кандидати в съответствие с числеността на
доброволното формирование, регламентирано
с решение на общинския съвет.
(3) Необходимият комплект документи и
редът за вписване на доброволното формирование в регистъра се определят съгласно
наредбата по чл. 47, ал. 2 ЗЗБ.
(4) След завършване на първоначален курс
на обучение кметът на общината издава карта
на доброволеца, с която той се легитимира
при осъществяване на правомощията си.
Чл. 11. (1) Доброволците, за които е настъпила промяна в личните данни, и/или работодателят/ите, вписани в регистъра по чл. 6,
са длъжни в 15-дневен срок от промяната да
уведомят писмено кмета на общината.
(2) К м е т ът н а о б щ и н а т а у в е д о м я в а
ГДПБЗН – МВР за промяната по ал. 1.
Раздел III
Промяна и прекратяване на членство в доброволно формирование
Чл. 12. (1) Доброволецът може да кандидатства за членство в доброволно формирование
на друга община, когато промени настоящия
си адрес.
(2) При преминаването му в друго доброволно формирование доброволецът подава
заявление с пълни я комплект документи
съгласно чл. 8, ал. 1 и 2 за кандидатстване в
доброволно формирование.
(3) В случаите по ал. 2 доброволецът не
преминава първоначален курс на обучение,
ако вече е преминал такъв.
Чл. 13. (1) Членството в доброволното
формирование се прекратява:
1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;
2. с писмено едномесечно предизвестие
от всяка от страните, отправено до другата
страна, считано от момента на получаването;
3. едностранно от кмета:
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а) при установяване на несъответствие с
изискванията на чл. 8, ал. 2;
б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;
в) при обективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора, настъпила
вследствие промяна на местоживеенето на
доброволеца;
г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;
4. едностранно от доброволеца:
а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 8, ал. 2;
б) при постъпване на работа в МО като
военнослужещ или в МВР;
в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета.
(2) При прекратяване на членството си в
доброволното формирование доброволецът
губи своите правомощия и връща полученото
оборудване, екипировка, защитни средства
и картата за членство във формированието.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА
Чл. 14. При включване в доброволно формирование доброволецът има право на:
1. първоначален основен курс на обучение
и поддържащо обучение;
2. неплатен отпуск за участие в обучение
и за изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях, който му се признава за
служебен или трудов стаж;
3. застраховка;
4. осигуряване за всички осигурени социални рискове;
5. възнаграждение при участие в дейности
по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
6. възнаграждение при участие в обучения
и практически учения;
7. екипировка;
8. помещения, специализирана техника и
оборудване;
9. пълна информираност за дейностите,
които ще осъществява като доброволец.
Чл. 15. При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни
аварийно-възстановителни работи, за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или
произшествието, до изкуствени или естествени
водоизточници доброволецът има правата по
чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от Закона за МВР.
Чл. 16. Доброволците, които притежават съответната категория за управление на моторно
превозно средство и правоспособност, могат
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да управляват и работят със специализирана
техника, с която разполага доброволното
формирование.
Чл. 17. Задълженията на доброволеца се
определят със сключения договор.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Раздел I
Структура и ръководство на доброволните
формирования
Чл. 18. В едно доброволно формирование
могат да се обособяват групи по видове дейност,
които се сформират според квалификацията,
професионалния опит и предпочитанията на
доброволците.
Чл. 19. (1) Кметът на общината осъществява общото ръководство на доброволното
формирование.
(2) Кметът на общината определя ръководител на доброволното формирование.
(3) При наличие на обособени групи в
доброволното формирование за извършване
на дейности по чл. 1, ал. 2 ръководителят
на доброволното формирование определя
отговорници.
Чл. 20. В случай на участие на доброволните формирования в дейности по чл. 1, ал. 2,
т. 4 – 10 те се ръководят от ръководителя на
място по смисъла на чл. 31 ЗЗБ.
Чл. 21. В случаите по чл. 2, ал. 2 кметът
на общината утвърждава месечен график за
дежурство на доброволците, съгласуван с
началника на РСПБЗН.
Раздел II
Обучение и подготовка на доброволците
Чл. 22. (1) Видовете обучение са:
1. първоначален основен курс;
2. поддържащо обучение;
3. специализирано обучение;
4. обучение за ръководител на доброволно
формирование.
(2) Всеки доброволец след регистриране в
доброволно формирование преминава първоначален основен курс на обучение.
(3) Обучението на доброволците се осъществява от представители на МВР, Министерството на здравеопазването, Българския Червен
кръст и от други ведомства по утвърдена от
Академията на МВР програма, съгласувана
с директора на ГДПБЗН – МВР.
(4) Обучението се извършва по места или
в центрове за професионална квалификация
при МВР и в други акредитирани училища
и центрове.
(5) Обу чението на ръководи тели те на
доброволни формирования се провежда в
Академията на МВР, в центрове за професионална квалификация при МВР и в други
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акредитирани училища и центрове по програма на Академията на МВР, съгласувана с
директора на ГДПБЗН – МВР.
(6) Заявки за обучението на доброволците
се подават от кмета на общината до ръководителя на обучаващата институция и до
началника на СУ/ОУПБЗН.
(7) За ръководители на доброволни формирования се определят лица, завършили успешно първоначален основен курс, с изключение
на случаите по чл. 24, ал. 1, и обучение за
ръководители на доброволни формирования.
(8) Те р и т о р и а л н и т е о р г а н и н а
ГДПБЗН – МВР подпомагат кметовете на
общините при подготовката на доброволците.
(9) Не по-късно от 14 работни дни преди
началото на обу чението к мет ът изпраща
уведомление и програма за предстоящото
обучение до доброволците, до техните работодатели или органи по назначаването.
Чл. 23. Доброволните формирования могат
да участват в провеждането на общински,
областни и републикански учения за защита
от бедствия, пожари и извънредни ситуации
като част от подготовката им.
Чл. 24. (1) Не преминават първоначален
основен курс на обучение доброволци:
1. бивши служители от структурите на
ГДПБЗН – МВР, работили като пожарникари
и/или спасители;
2. извършвали за период, не по-малък от
една година, пожарогасителна или спасителна
дейност при търговци по смисъла на чл. 91е
от Закона за МВР.
(2) На всеки 3 години доброволците преминават поддържащ обучителен курс.
Чл. 25. (1) След завършване на първоначалния основен курс на обучение на доброволеца
се издава служебна бележка от кмета на общината на основание на протокол, подписан
от обучителите.
(2) За останалите видове обу чения по
чл. 22, ал. 1 се издава съответният документ
за правоспособност или служебна бележка
от институциите, провели обучението, като
копие от тях се съхранява в общината.
Раздел III
Оповестяване на доброволното формирование
Чл. 26. При предотвратяване, ограничаване
и ликвидиране на пожари или извънредни
ситуации, когато не е обявено бедствено
положение, оповестяването се извършва от
дежурните длъжностни лица в общинските
администрации.
Чл. 27. В случай на обявено бедствено
положение оповестяването на доброволците
се извършва чрез Националната система за
ранното предупреждение и оповестяване на
органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при
въздушна опасност.
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Чл. 28. В случаите по чл. 26 или 27 кметът
на общината издава заповед и уведомява незабавно оперативния център на СУ/ОУПБЗН и
работодателите или органите по назначаването
на доброволците.
Чл. 29. (1) При самостоятелно извършване
на дейности по чл. 1, ал. 2 ръководителят на
доброволното формирование изготвя справка
за извършените дейности съгласно приложение № 4.
(2) Справката по ал. 1 се попълва и се
представя чрез кмета на общината в РСПБЗН
до 24 часа след приключване на дейностите
по чл. 1, ал. 2.
Чл. 30. За изпълнение на дейностите по
чл. 1, ал. 2, т. 2, 4 – 8 се сформират екипи с
минимален брой трима доброволци.

ствие с разпоредбите на Закона за местните
данъци и такси и наредбата по чл. 9 от Закона
за местните данъци и такси.

Раздел IV
Mатериално-техническо и финансово осигуряване

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „Системно
неизпълнение на задълженията“ са три или
повече нарушения, извършени в продължение
на една година.

Чл. 31. Кметът на общината осигурява за
доброволните формирования безвъзмездно
използване на сграден фонд, защитно облекло и екипировка, а в рамките на наличния
финансов ресурс – и специализирана техника,
оборудване и комуникационни средства за
поддържане на връзка с доброволците.
Чл. 32. (1) За изпълнение на дейности по
ликвидиране на пожари, бедствия или извънредни ситуации или ограничаване последствията от тях доброволците могат да ползват
сгради, техника и оборудване, предоставени
за управление на ГДПБЗН – МВР, под ръководството на служители от дирекцията.
(2) За н у ж дите на доброволните формирования общините могат да придобиват
безвъзмездно в собственост сграден фонд,
специализирана техника и оборудване, които
са с отпаднала нужда за ГДПБЗН –МВР, по
реда на Закона за държавната собственост и
правилника за прилагането му.
Чл. 33. При извършване на дейностите по
чл. 1, ал. 2 доброволците могат да използват
собствени технически средства, ако те са
определени в договора с кмета на общината,
като разходите по тяхното използване се възстановяват по реда на раздел II от Правилника
за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерския съвет.
Чл. 34. За участието си в дейностите по
чл. 1, ал. 2 доброволците могат допълнително
да бъдат стимулирани от органите на държавната и местната власт, както и от физически
и юридически лица.
Чл. 35. Доброволците имат право да получават дърва за огрев по реда на чл. 140, ал. 7,
т. 1 от Закона за водите.
Чл. 36. Доброволците може да бъдат освобождавани от заплащане на местни такси или
заплащат такси в намален размер в съответ-
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ОТЧЕТ
Чл. 37. В срок до 31 януари на всяка година кметовете на общини изготвят доклад
до ГДПБЗН – МВР, включващ информация
за извършените от доброволците дейности
по чл. 1, ал. 2 и проведените обучения през
предходната година.
Чл. 38. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР
изготвя обобщен годишен доклад до министъра на вътрешните работи въз основа на
информацията по чл. 37.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Регистрираните към момента на влизане
в сила на наредбата доброволци представят на
кмета на общината документите по чл. 8, ал. 2.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 44, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.
§ 4. Министърът на вътрешните работи
дава указания по прилагането на наредбата.
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1

ДО
Г-Н/Г-Ж А ………………………………...…….........
КМЕТ НА ОБЩИНА ……………………….....

З А Я В Л Е Н И Е
От ……………………………………………………………………………
У ВА Ж А ЕМ А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН
……………………….................................................................,
Изразявам желание да бъда включен(а) в състава на доброволното формирование на община
………......................……………. за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации като доброволец по смисъла на чл. 40
от Закона за защита при бедствия.
Прилагам:
1. формуляр за кандидатстване;
2. медицинско удостоверение;
3. справка от психодиспансер;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите;
7. декларация за съгласие за обработка на
лични данни;
8. .............................................................................;
9. .............................................................................
…………………. 20….. г.
гр./с. ……………………
С уважение:
…………………….
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2, т. 1

ФОРМУЛЯР
ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ В
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
Име, презиме, фамилия ..………………………………………
Адрес …………………………………………………………………………
Телефон…………………………………...................…......………,
GSM……………………………………….................…...................
Пол ……………………………………………………………………………
Възраст ……………………………………………………………………
Образование...............................................................
Специалност..………………………..............…………………...
Месторабота ……………………….........………....................
длъжност ……………………………......................................
Допълнителна квалификация, курсове, специализация и подготовка …………………..….
……………………………………………………………………………………
………………….................................………………………………
……………………………………………………………………….............
Семейно положение ………………………………………………
Професионален опит ................................................
............................….…………………….....……………………………
……………………………………………………………….......................
........…………..…………………………………………………………………
…………………………...............................................…………..
Интереси (посочете до три по желание) …………
…………………………………………...........…….………………………
……………………………………………………………………………….....
Хоби …………………………………………………………………………
……………………..................................................................
Опит като доброволец ……………………………………………
………………………………......................................................
Нещо друго, което считате, че е важно да знаем
за Вас …………….………………….………..………………………………
………………………………………………………………………...............
..................……………………………………………………………………
Каква дейност предпочитате да извършвате в
доброволното формирование:
Пож ар ог асителна

□ И з д и р в а н е □ …………….. □
и спасяване

Нео тлож н и □ Първа доле- □ …………….. □
аварийновъзстановителни работи

карска

(Може да се посочи повече от една дейност)
Подпис: ………………….............

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2

Вариант на примерен договор
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
Рег. №.............................................
Днес, .................................................. 20... г., в
гр./с.……..............………....…. на основание чл. 40,
ал. 3 и чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за защита
при бедствия и Заповед рег. №...............................
на кмета на община ............................... се сключи
настоящият договор между:
1. ………….................................................……….............
..… – кмет на община ..................................................
...................., със седалище и адрес на управление:
гр./с………...................................................………, област
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...................…….......……......……, ул.….............................
...........………………. №…...., ЕИК:.................................,
наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. .............................................................................
.......................................... – ЕГН ………………..…….……,
л.к. № …………………….....................….., издадена от
МВР – .…………….....................….......……...................….,
с адрес гр./с. ……...…….........................................….…,
община…………........….........., област………......….......…,
ул. …………………………...................……………..............……
№ ..……, вх. …...., ет. ….., ап. ………,
наричан за краткост ДОБРОВОЛЕЦ.
Страните се споразумяха за следното:
I. Общи условия по договора:

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОБРОВОЛЕЦЪТ приема да се обучава и да участва
в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари
и извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях.
Чл. 2. За времето на участие в дейностите
по чл. 1 ДОБРОВОЛЕЦЪТ полу чава възнаграждение за сметка на републиканския
бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет с Наредбата
за условията, реда за получаване и размерите
на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита
при бедствие.
II. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
привлича ДОБРОВОЛЕЦА за участие в дейности за предотвратяване или овладяване на
пожари, бедствия и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
ръководи и контролира работата на ДОБРОВОЛЕЦА.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури обучение и екипировка на
ДОБРОВОЛЕЦА;
2. да застрахова ДОБРОВОЛЕЦА срещу
злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения;
3. да осигури ДОБРОВОЛЕЦА за всички
осигурени социални рискове;
4. да провежда първоначален и периодични
инструктажи на ДОБРОВОЛЕЦА;
5. да изплати на ДОБРОВОЛЕЦА възнаграждение при условията, посочени в чл. 2
от договора;
6. да уведоми работодателя/ите или органа
по назначаване на ДОБРОВОЛЕЦА за участие в дейности по чл. 43, ал. 1 от Закона за
защита при бедствия (ЗЗБ);
7. да издаде документ, удостоверяващ участието на ДОБРОВОЛЕЦА в дейности по т. 6, не
по-късно от три дни след приключването им;
8. да подаде в Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР
заявление за вписване в регистъра на доброволното формирование (по чл. 47, ал. 1 ЗЗБ).
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III. Права и задължения на ДОБРОВОЛЕЦА:
Чл. 6. ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на:
1. първоначален специализиран курс на
обучение и последващи курсове за повишаване
на квалификацията;
2. застраховка;
3. осигуряване за всички осигурени социални рискове;
4. възнаграждение при участие в дейности
по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
5. екипировка;
6. помещения;
7. здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 7. ДОБРОВОЛЕЦЪТ се задължава:
1. да изпълнява задачите по чл. 1 от договора при спазване на законовите разпоредби,
свързани с естеството на работата;
2. да се яви до ….. минути след повикване
в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сборен пункт;
3. да уведоми ръководителя на доброволното
формирование при причини, възпрепятстващи
своевременното му явяване;
4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
констатиране на обстоятелства, свързани с
опасности от пожари, бедствия и други извънредни ситуации;
5. да спазва изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд и за експлоатация
на техниката, оборудването и екипировката;
6. да върне полученото оборудване, екипировка, защитни средства и картата за членство
при прекратяване на договора или да заплати
левовата им равностойност.
Чл. 8. При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни
аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието или
произшествието, до изкуствени или естествени
водоизточници доброволецът има правата по
чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от Закона за МВР.
Чл. 9. За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от
тях ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на неплатен
отпуск за изпълнение на граждански и обществени задължения, който му се признава
за служебен или трудов стаж.
Чл. 10. Договорът е безсрочен.
IV. Прекратяване на договора:
Чл. 11. Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;
2. с писмено едномесечно предизвестие
от всяка от страните, отправено до другата
страна, считано от момента на получаването;
3. едностранно от кмета:
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а) при установяване на несъответствие с
изискванията на чл. 8, ал. 2 от наредбата;
б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на доброволеца;
в) при обективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора, настъпила
вследствие на промяна на местоживеенето
на доброволеца;
г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;
4. едностранно от доброволеца:
а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 8, ал. 2
от наредбата;
б) при постъпване на работа в МО като
военнослужещ или в МВР;
в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета.
V. Допълнителни клаузи
Чл. 12. Страните по договора ще решават
споровете, възникнали относно неизпълнението му, по взаимно съгласие, а при непостигане
на съгласие спорът ще се отнася до компетентния български съд.
Чл. 13. Всички съобщения по договора,
направени от едната до другата страна, се
считат за връчени, ако са на адреса, посочен
в договора. Те се считат за връчени и в случай
че има промяна в адреса на всяка от страните,
ако тя не е уведомила своевременно в писмен
вид другата страна за промяната.
Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…......... ДОБРОВОЛЕЦ: ..…………..
(подпис)
(подпис)

Приложение № 4
към чл. 29, ал. 1

Вх. № ......................................
(по описа на ....................................)
СПРАВК А
от .......................................................................
(доброволно формирование)
На ............................ г. в ........... ч.
в гр./с. област ...........................................................
е взето участие във: .....................................................
(вид на извършената дейност по чл. 1, ал. 2)
Обект: .....................................................................
Собственост на: ....................................................
Община: .................... Адрес: ..............................
Отрасъл: .................................................................
Застрашени хора (ДА/НЕ)
Евакуация на хора (ДА/НЕ), имущество (ДА/НЕ)
Причини и обстоятелства, наложили участието:
..................................................................................
..................................................................................
В дейностите са участвали: ……………………………….
......................................................................................
Унищожено имущество:
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
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ОБЩО ЗАГИНАЛИ ЛИЦА – .................................
име презиме

фамилия

възраст

пол

ОБЩО ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА – ..........................
име през фамииме
лия

възраст

пол вид щета състояние

ВЕСТНИК

БРОЙ 50

3.
ски“
4.
нов“

Спор т но у ч и л и ще „Георг и Бен ков– Плевен;
Спортно училище „Майор Атанас Узу– Русе.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

6164
ОБЩО ЕВАКУИРАНИ ЛИЦА: .........................
ОБЩО СПАСЕНИ ЛИЦА: ..................................
ДРУГИ ДАННИ:....................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ИЗГОТВИЛ: ...........................................................
..................................................................................
(доброволец, фамилия, подпис)
6162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за изменение на Наредбата за административното обслужване, приета с Постановление
№ 246 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64
от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г. и бр. 105 от
2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 23, ал. 1 думите
„на всеки шест месеца“ се заменят с „веднъж
годишно“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за изменение на Постановление № 195 на
Министерския съвет от 2009 г. за закриване
на Държавната агенция за младежта и спорта
и за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 64 от 2009 г.; изм.,
бр. 82 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Определя като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра
на физическото възпитание и спорта:
1. Спортно училище „Генерал Владимир
Стойчев“ – София;
2. Антидопинговия център – София;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 333 на Министерския съвет от 2010 г. за
приемане на План за развитие на въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 2
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, раздел
XI „Дислокация и инфраструктура“ се правят
следните изменения:
1. В абзац трети:
a) числото „14“ се заменя с „16“ и числото
„28“ се заменя с „29“;
б) изречение трето се изменя така:
„Инфраструктурните съоръжения (основно
сгради и складове) с отпаднала необходимост
за Сухопътните войски са разположени основно
в гарнизон Враца.“
2. В абзац осми:
a) числото „310 154“ се заменя с „276 745“;
б) числото „34“ се заменя с „21,3“, числото
„35“ се заменя с „39,4“ и числото „15,1“ се
заменя с „19,6“.
§ 2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В приложение № 6 към чл. 8 от Постановление № 54 на Министерския съвет от
2010 г. за приемане на Устройствен правилник
на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на
министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от
2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г.) в
т. 1 числото „3049“ се заменя с „3218“.
§ 4. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на Министерството на отбраната
за съответната година.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1
юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6165
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, приет с
Постановление № 74 на Министерския съвет
от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 1991 г.; изм.
и доп., бр. 60 и 80 от 1991 г., бр. 34 и 92 от
1992 г., бр. 8, 30 и 72 от 1993 г., бр. 2 и 100 от
1994 г.; попр., бр. 103 от 1994 г.; изм. и доп.,
бр. 5, 48 и 95 от 1995 г., бр. 28, 57, 61, 112 и
122 от 1997 г., бр. 18 от 1998 г., бр. 18 и 113 от
1999 г., бр. 41 и 44 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 69 и 86 от 2004 г., бр. 75 от 2006 г.; попр.,
бр. 17 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2008 г.,
бр. 62 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 39 и 50
от 2011 г. и бр. 35 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 19, ал. 21, т. 1 думите „по чл. 12,
т. 7 ЗКИР“ се заменят с „по чл. 12, т. 8 ЗКИР“.
§ 2. В чл. 45, ал. 5, изречение първо думите
„се приемат от комисия“ се заменят със „се
приемат с протокол от постояннодействаща
комисия“, а след думата „представители“ се
добавя „на областната дирекция „Земеделие“
и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 47, ал. 16 т. 5 се изменя така:
„5. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;“.
§ 4. В чл. 47в се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 след думите „по чл. 34, ал. 6“ се
добавя „и 8“;
б) създава се т. 8:
„8. сами или чрез свързани лица по смисъла
на Търговския закон и свързани предприятия
по смисъла на Закона за малките и средните
предприятия, извършващи стопанска дейност,
обработват не повече от 10 000 дка земеделска
земя, независимо от формата на стопанисване
или вида собственост.“
2. В ал. 3 след думите „компетентен орган“
се добавя „като в случаите по чл. 34, ал. 6 и
8 ЗСПЗЗ информацията се събира служебно
от областната дирекция „Земеделие“ и се
поставя запетая, а думите „ал. 1, т. 2 и 7“ се
заменят с „ал. 1, т. 1, 7 и 8“.
§ 5. В чл. 47з, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;“.
2. В т. 6 думите „ал. 1, т. 2 и 7“ се заменят
с „ал. 1, т. 2, 7 и 8“.
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§ 6. В чл. 47ш се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 1 – 3:
„(1) Заетите с трайни насаждения земеделски земи от държавния поземлен фонд по
чл. 24а, ал. 2, т. 1 ЗСПЗЗ може да се отдават
на физически или юридически лица без търг
или конкурс в случаите, когато:
1. насажденията са създадени при условията на сключен договор за наем или аренда
на земеделски земи от ДПФ, срокът на който
е изтекъл преди изтичане амортизационния
срок на насажденията или ако след изтичането му те продължават да са в състояние
на плододаване;
2. насажденията, разположени върху земи
от ДПФ, са частна собственост, амортизационният срок на които е изтекъл, но те продължават да са в състояние на плододаване.
(2) Право да подадат заявление за предоставяне под наем или аренда на заетите с
трайни насаждения земеделски земи от ДПФ
по ал. 1 имат само лицата, които отговарят на
условията по т. 1 или 2, което се удостоверява
със съответните документи. Заявлението се
подава до директора на областната дирекция
„Земеделие“, в което се посочват землището,
номерът на имота и видът на насаждението,
като се прилагат и документите по чл. 47з,
ал. 1, т. 4 – 7.
(3) Директорът на областната дирекция
„Земеделие“ назначава комисия, която извършва теренна проверка за състоянието на
трайните насаждения в имотите – обект на
заявлението, и изготвя констативен протокол.“
2. Създават се ал. 4 – 9:
„(4) Областната дирекция „Земеделие“ по
местонахождението на имотите комплектува
преписката с необходимите документи, придружена със становище относно наличието на
условията и срока за предоставяне, която се
изпраща в Министерството на земеделието
и храните.
(5) Министърът на земеделието и храните
назначава комисия с участието на представители от компетентните дирекции, която
на базата на извършена преценка изготвя
предложение до министъра за одобряване
или отказ да бъдат предоставени съответните имоти на заявителя. В 14-дневен срок от
датата на одобряване на предложението от
министъра на земеделието и храните за одобрените кандидати се изготвят заповеди, въз
основа на които директорите на областните
дирекции „Земеделие“ сключват договори за
наем или аренда на земите от ДПФ – обект
на заявлението.
(6) Земеделските земи от ДПФ по чл. 24а,
ал. 2, т. 1, върху които са изградени трайно прикрепени функциониращи хидромелиоративни
съоръжения, може да се отдават без търг или
конкурс само на собственици на съоръжението.
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(7) При постъпило в областната дирекция
„Земеделие“ заявление за предоставяне на земите по ал. 6 директорът назначава комисия,
в състава на която участват представители на
областната дирекция, общинската служба по
земеделие, регионалните структури на „Напоителни системи“ – ЕАД, и при необходимост – на
общината. Комисията изготвя протокол, в който
се посочват собственикът на съоръжението,
видът и фактическото му състояние съобразно
съществуващата техническа документация и
площта на имотите от ДПФ, върху които е
изградено съоръжението.
(8) Областната дирекция „Земеделие“ комплектува преписка, която се изпраща в Министерството на земеделието и храните за
разглеждане и произнасяне по реда на ал. 5.
(9) Земите по чл. 24а, ал. 2, т. 1 ЗСПЗЗ се
отдават под наем или аренда по пазарни цени,
определени от независим оценител, притежаващ
сертификат за оценителска правоспособност на
земеделски земи и трайни насаждения, издаден от Камарата на независимите оценители.
Оценката се възлага от директора на областната
дирекция „Земеделие“ по местонахождение на
земите от държавния поземлен фонд по реда
на Закона за обществените поръчки, като заявителят се уведомява писмено за определената
цена и за възможния срок за предоставяне, а
оценката се прилага към преписката по ал. 4
или 8.“
3. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 10 и 11.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 12 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 11“.
§ 7. В чл. 47щ, ал. 4 се правят следните
изменения:
1. Точки 1 и 2 се отменят.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;“.
§ 8. В чл. 49а, ал. 1, т. 2, буква „г“ думата
„пазарни“ се заличава.
§ 9. В чл. 56а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст след думите „се посочва“
се добавя „номер на имота и“;
б) в т. 3 след думата „скица“ се добавя „и
оценка, изготвена по реда на Наредбата за
реда за определяне на цени на земеделските
земи, приета с Постановление № 118 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 64 от
1998 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2000 г., бр. 41 и
44 от 2001 г., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 59 от 2005 г., бр. 75 и 78 от 2006 г., бр. 62
от 2007 г., бр. 45 от 2008 г., бр. 62 от 2009 г. и
бр. 39 и 50 от 2011 г.)“;
в) точка 4 се отменя.
2. В ал. 3:
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а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;“
в) в т. 3 след думата „самоличност“ се добавя
„и/или пълномощно“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Областната дирекция „Земеделие“ комплектува преписка, която съдържа следните
документи:
1. акт за частна държавна собственост,
удостоверяващ правото на собственост върху
застроените и прилежащи площи по ал. 1, и
скица;
2. пазарна оценка по чл. 90 ППЗДС;
3. данъчна оценка на имота, изготвена в
съответствие с чл. 56в, ал. 1;
4. протокол за определяне на прилежащи
площи към сградите и съоръженията, изготвен
в изпълнение на чл. 45, ал. 3, или влязлата в
сила заповед на кмета за одобряване на план
за регулация и влязла в сила заповед по чл. 45,
ал. 6;
5. други документи за изпълнението на специалните изисквания на закона.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 – 4“.
§ 10. В чл. 56д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „едномесечен“ се заменя
с „тримесечен“.
2. В ал. 4 думата „тримесечен“ се заменя с
„шестмесечен“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Размерът на дължимите суми по § 17,
ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн., ДВ, бр. 10
от 2009 г.; изм., бр. 25 от 2012 г.) се определя
като произведение от цената на имота, определена по чл. 90 ППЗДС, и броя на месеците
за времето от настъпването на дължимостта
на сумите до придобиването на собствеността
върху застроените и прилежащи земи, разделено на 120. Сумите за ползване на имота се
заплащат в левове.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея:
а) в т. 2 думите „по ал. 5“ се заменят с
„по ал. 6“ и думата „3-месечен“ се заменя с
„6-месечен“;
б) в т. 3 думите „по ал. 5“ се заменят с „по
ал. 6“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
7. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 11. В чл. 56ж, ал. 2 думите „чл. 90 ППЗДС“
се заменят с „чл. 88 ППЗДС“.
§ 12. В чл. 56з, ал. 3 думите „национален
ежедневник и“ се заличават.
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§ 13. В чл. 56к, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23
от Закона за търговския регистър на юридическото лице или едноличния търговец;“.
§ 14. В чл. 69, ал. 3 думата „май“ се заменя
с „юли“.
§ 15. В чл. 70, ал. 2 думата „май“ се заменя
с „юли“.
§ 16. В чл. 71, ал. 1 думите „по чл. 72, ал. 4“
се заменят с „по чл. 72, ал. 5“.
§ 17. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Задълженията по чл. 37в, ал. 7 и чл. 34
ЗСПЗЗ за земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 се
заплащат от участниците в споразумението
в срок до 10 септември, а от участниците в
разпределението – в срок до 1 октомври.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея в
основния текст думите „и карта на масивите
за ползване“ се заличават.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея:
а) в основния текст думите „и картата“ се
заличават, а думите „10 юни“ се заменят с „1
август“;
б) в т. 1 думите „за включване в масив за
ползване“ се заличават;
в) точка 2 се изменя така:
„2. документи, удостоверяващи плащането на
имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, изискани
служебно от съответната община;“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „и карти на масивите за ползване“ се
заличават.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „и карти“ се заличават, а думите „20
юни“ се заменят с „15 август“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) В срок до 20 август комисията по
чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ определя границите на
масивите за ползване върху копие от картата
на възстановената собственост (кадастралната
карта) и изготвя карта на масивите за ползване
и регистър на имотите, които съдържат данни за
имотите, заявени за участие в споразумението,
и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 7“.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.
§ 18. В чл. 72в, ал. 4 думите „15 август“ се
заменят с „15 септември“, а думите „на съответната година“ се заличават.
§ 19. В чл. 73, ал. 2 накрая се добавя „и
се представя на комисията на хартиен и/или
магнитен носител“.
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§ 20. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 37в, ал. 2, т. 3 ЗСПЗЗ“
се заменят с „чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ“.
2. В ал. 3 думите „20 август“ се заменят с
„25 август за споразумението и в срок до 10
септември – за разпределението“.
3. В ал. 4 думите „25 август“ се заменят с
„30 август за споразумението и в срок до 15
септември – за разпределението“.
§ 21. В чл. 75а, ал. 1 думите „1 септември“
се заменят с „1 октомври“, а думите „на съответната година“ се заличават.
§ 22. Член 77а се отменя.
§ 23. Създава се чл. 77б:
„Чл. 77б. Размерът на средното годишно
рентно плащане по § 2е от ДР на ЗСПЗЗ се
определя по начин на трайно ползване на земеделските земи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Недовършените производства по
чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ до влизането в сила на постановлението се довършват по досегашния ред.
(2) Недовършени производства са тези, за
които има издадена заповед или изразено съгласие на министъра на земеделието и храните
за включване на имотите в предмета на търга
по реда на чл. 56з, ал. 1 от правилника.
§ 25. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6166

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г. и бр. 22
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 15, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. следи за провеждането на публично
обсъждане на публикуваните на интернет
страниците на вносителите проекти на актове
от компетентността на Министерския съвет и
изразява становища за резултатите от него.“
2. Досегашните т. 5 – 7 стават съответно
т. 6 – 8.
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§ 2. В чл. 31, ал. 4 след думите „нормативни актове“ се добавя „заедно с мотивите,
съответно доклада“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 7:
„7. дали е проведено публично обсъждане
по предложения акт, както и резултатите от
него.“
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „а в справката за отразяване на становищата – и предложенията и становищата,
постъпили по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона
за нормативните актове“.
§ 4. В чл. 59, ал. 1 т. 7 се отменя.
§ 5. В приложение № 2 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„114“ се заменя със „115“.
2. На ред „дирекция „Административно
обслужване“ числото „20“ се заменя с „21“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „143“ се заменя със „142“.
4. На ред „дирекция „Програмиране на
средствата от Европейския съюз“ числото
„31“ се заменя с „29“.
5. На ред „дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“ числото „17“ се заменя с „15“.
6. На ред „дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“ числото „17“ се заменя
с „20“.
7. На ред „Секретариат на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната“ думите „въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната“ се заменят
с „отбранителна индустрия и сигурност на
доставките“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6167

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 26 ЮНИ 2012 Г.

за приемане на Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската
мрежа на пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга, така че да съответстват по брой и
гъстота на нуждите на потребителите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Нормативи за
определяне гъстотата на точките за достъп до
пощенската мрежа на пощенския оператор със
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задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга, така че да съответстват по
брой и гъстота на нуждите на потребителите.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Нормативи за определяне гъстотата на
точките за достъп до пощенската мрежа на
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга,
така че да съответстват по брой и гъстота
на нуждите на потребителите
Раздел І
Общи положения
Чл. 1. С нормативите се определя гъстотата
на точките за достъп до мрежата на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга, като:
1. всички потребители на универсалната пощенска услуга са равнопоставени при
ползването є;
2. броят и разположението (гъстотата) на
точките за достъп отчитат нуждите на потребителите;
3. броят и разположението (гъстотата) на
точките за достъп осигуряват извършването
на универсалната пощенска услуга в рамките
на определено работно време с качество, в
съответствие с нормативите по чл. 15, ал. 1,
т. 7 от Закона за пощенските услуги.
Чл. 2. (1) Нормативите се отнасят за точките
за достъп, в които се извършва универсалната
пощенска услуга.
(2) Точките за достъп по ал. 1 са пощенски
служби (стационарни пощенски станции) и
пощенски кутии.
Раздел ІІ
Откриване на пощенски служби
Чл. 3. Пощенски служби се откриват в
населени места с население над 800 жители.
Чл. 4. В населени места с население под 800
жители с цел гарантиране извършването на
универсалната пощенска услуга обслужването
на потребителите може да се осъществява
чрез един или няколко от следните начини:
мобилни пощенски станции, пощенски агентства, изнесени пощенски гишета.
Чл. 5. (1) В срок 30 дни преди откриване
на пощенска служба операторът със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга представя мотивирано писмено
предложение за одобряване от Комисията за
регулиране на съобщенията, съдържащо:
1. прогнозни данни за финансов резултат,
трафик, приходи и разходи;
2. решение на ръководния орган на оператора.
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(2) В срока по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията се произнася с решение.
Раздел ІІІ
Промяна на броя и разположението на пощенските служби
Чл. 6. (1) Броят и разположението на
действащите пощенски служби в населени
места с население над 800 жители може да се
променят след одобряване от Комисията за
регулиране на съобщенията въз основа на мотивирано писмено предложение от пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга, съдържащо:
1. брой обслужвано население;
2. финансов резултат, размер на приходи и
разходи от дейността на пощенската служба
по извършване на услугата – за три последователни периода;
3. анализ на трафика по видове услуги – за
три последователни периода;
4. решение на ръководния орган на оператора;
5. начин на обслужване на населението,
гарантиращ извършване на универсалната
пощенска услуга.
(2) В срок един месец от получаване на
предложението по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията се произнася с решение.
Чл. 7. (1) Броят и разположението на пощенските служби в населени места с население под 800 жители може да се променят
от пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга след писмено уведомление, изпратено до
Комисията за регулиране на съобщенията в
срок не по-късно от един месец преди датата
на промяната.
(2) В уведомлението по ал. 1 се съдържа информация за начина, по който ще се
гарантира извършването на универсалната
пощенска услуга.
(3) В срока по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията може да даде задължителни указания на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга с оглед гарантиране извършването на тази услуга.
Раздел ІV
Пощенски кутии
Чл. 8. (1) Пощенските кутии се поставят
на видни и общественодостъпни места, като:
1. в населено място с население до 2000
жители трябва да има поне една пощенска
кутия;
2. в населени места с население от 2000 до
10 000 жители трябва да има по една пощенска
кутия на всеки 2000 жители;
3. в населени места с население от 10 000
до 50 000 жители трябва да има по една пощенска кутия на всеки 3000 жители;
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4. в населени места с население над 50 000
жители трябва да има поне по една пощенска
кутия на всеки 5000 жители.
(2) Върху всяка пощенска кутия трябва да
има следната информация:
1. пощенски код;
2. номер на пощенската кутия;
3. ден и час на събиране на пощенските
пратки.
Заключителна разпоредба
Параг раф единс твен. Нормат иви т е се
приемат на основание чл. 15, ал. 1, т. 12 от
Закона за пощенските услуги.
6245

РЕШЕНИЕ № 526
ОТ 26 ЮНИ 2012 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства от находище „Краварника“, община Угърчин, област Ловеч, на
„Техсел“ – ООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от
Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатст ва – ска лнооблицовъчни материали – пясъчници, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Краварника“, разположено в землището на
с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч,
който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
22 929 кв. м, разположена в землището на
с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 12 по контура на концесионната
площ в координатна система „1970 г.“, съгласно
приложението. В тези граници концесионната
площ включва:
2.1. Площта на находище „Краварника“
с размер 19 014 кв. м, индивидуализирана с
координатите на точки от № 1 до № 10 по
външния контур на запасите и ресурсите в
координатна система „1970 г.“.
2.2. Допълнителна площ, необходима за
осъществяване на дейностите по концесията,
извън добива.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата
на влизане в сила на концесионния договор.
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4. Концесионният договор влиза в сила от
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС), с
което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение, или на решение, с
което е преценено да не се извършва ОВОС,
постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител
на инвестиционно предложение по смисъла
на Закона за опазване на околната среда.
6. Определя пряко за концесионер „Техсел“ – ООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0126 от 23 януари
2004 г., издадено от министъра на околната
среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1
се осъществява след съгласуване с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма на
проектите и плановете по т. 8.2.3, съответстващи на влязло в сила решение по т. 4.1.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура.
7.3. Правата и задълженията по концесията
да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
7.4.3. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.4. да спазва у казани ята, давани от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма при съгласуване на проектите;
7.4.5. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия.
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7.5. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
7.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.7. Концесионерът може да упражнява
правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ,
върху която е придобил съответни права и е
променил предназначението є при условията
и по реда на действащото законодателство.
7.8. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между площта на
находището и местните и/или републиканските пътища.
8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива пясъчници от находището
по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъчници;
8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Краварника“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните
богатства по т. 1;
8.1.5. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и
планове по това решение и по концесионния
договор;
8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
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8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. не застрашава компонентите на
околната среда;
8.2.2. да извършва дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.2.3. да изработи и съгласува с министъра на икономиката, енергетиката и туризма,
а при необходимост и с други компетентни
държавни органи, при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка;
8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това;
8.2.3.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта по
т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма
на всеки 5 години от срока на концесията
актуализация на проекта за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи;
8.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващи неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци;
8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура;
8.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадените количества подземни богатства и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
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отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие – до 15 дни след
изтичане на отчетния период;
8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета (резултати от маркшайдерски измервания, кантарни
разписки, фактури и др.);
8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. при откриване на находки, имащи
признаци на култу рни ценности, да спре
временно работа и да уведоми незабавно
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, кмета на община Угърчин, директора
на регионалния музей и регионалния инспекторат по опазване на културното наследство
по местонахождение на културната ценност;
8.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
8.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи за своя сметка при условия и в срокове,
определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;
8.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде концесионния обект при
условия и по ред, определени в концесионния
договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6.2;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
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8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковата гаранция по т. 9.1;
8.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението
на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване
на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2,
данък върху добавената стойност (ДДС), лихви
за забавено изпълнение на задължението за
концесионно плащане, както и неустойки при
неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на всяко непарично задължение:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 9041 лв. и се предоставя не
по-късно от 7 дни след датата на изпълнение
на условието по т. 4.1;
9.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността на дължимото концесионно плащане
за предходната година с начислен ДДС и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
9.1.3. банковата гаранция по т. 9.1.1 и 9.1.2 е
валидна до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранцията по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 14-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или при забавено или неточно
изпълнение на договорните задължения, или
при нарушаване на условие по концесията.
Формите на неизпълнение, условията и редът
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за тяхното установяване, както и видът и
размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
10. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
10.1. Концесионни плащания за срока на
концесията, дължими на 6-месечни вноски,
като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
10.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне
на концесионното възнаграждение за добив
на подземни богатства по реда на Закона за
подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр.
46 от 2007 г.).
10.4. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство – пясъчници за
добив на блокове, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2,
буква „а“ от методиката по т. 10.3 не може да
бъде по-ниско от 10 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3,
т. 1, буква „а“ от методиката – пясъчници за
трошени фракции, не може да бъде по-ниско
от 0,30 лв./тон. Тези стойности се индексират
ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните
материали по информация, предоставена от
Националния статистически институт, при
базова статистическа информация за цените
от 2005 г.
10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
5681 лв. без ДДС, определен на базата на 900
куб. м/шестмесечие пясъчници, рандеман за
блокове 60 на сто и предвидените стойности
за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на
концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се
променя с допълнително споразумение към
концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото
определяне.
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10.7. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася от името и за сметка
на концесионера 100 на сто от извършеното
концесионно плащане без ДДС по бюджета
на община Угърчин по ред, определен в концесионния договор.
11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за техническа ликвидация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Техсел“ – ООД, София, в тримесечен срок от влизането в сила
на решението.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки по
контура на концесионната площ на находище
„Краварника“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 669 770,5

8 590 660,0

2.

4 669 771,5

8 590 815,1

3.

4 669 748,1

8 590 786,3

4.

4 669 718,3

8 590 756,6

5.

4 669 698,0

8 590 740,8

6.

4 669 660,2

8 590 720,1

7.

4 669 646,4

8 590 710,9

8.

4 669 599,3

8 590 694,8

9.

4 669 538,3

8 590 693,2

10.

4 669 681,1

8 590 612,4

11.

4 669 681,1

8 590 592,4

12.

4 669 770,5

8 590 592,4

6115

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изменение на Меморандума за разбирателство
относно бъдещето на Здравната мрежа на
страните от Югоизточна Европа в рамките
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна
Европа
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 22 май 2012 г. – ДВ,
бр. 42 от 2012 г. В сила от 12 октомври 2011 г.)
Министерствата на здравеопазването на
Република Албания, Босна и Херцеговина1,
Република България, Република Хърватия,
Република Македония, Република Молдова,
Черна гора, Румъния и Република Сърбия,
наричани по-нататък за краткост държавите
членки – учредители на Здравната мрежа на
Югоизточна Европа (ЮИЕ),
Припомняйки, че Здравната мрежа на
страните от ЮИЕ бе работеща през последните десет години и развиваше регионалното
сътрудничество и техническите дейности в областта на общественото здраве. Регионалното
сътрудничество в областта на общественото
здраве бе официално скрепено със споразумението на министрите на здравеопазването на
държавите членки – учредители на Здравната
мрежа на Югоизточна Европа, да изпълнят
ангажиментите в декларациите от Дубровник
и Скопие, приети съответно на Първия форум
на министрите на здравеопазването (2001 г.)
и Втория форум на министрите на здравеопазването (2005 г.),
Припомняйки, че регионалното сътрудничество в областта на общественото здраве
остава първостепенен приоритет в укрепването
на политическото сътрудничество и икономическото развитие в региона на Югоизточна
Европа, в улесняването на изграждането на
доверие и като подпомагащ инструмент за
процеса на европейската и евро-атлантическата интеграция,
Съзнавайки, че държавите членки – учредители на Здравната мрежа на Югоизточна
Европа, преди това са подписали Меморандума за разбирателство относно бъдещето
на Здравната мрежа в рамките на Процеса
за сътрудничество в ЮИЕ (подписан на 22
април 2009 г.), наричан по-нататък за кратВ целия документ министърът на гражданските въпроси от името на здравните власти на
Босна и Херцеговина следва да се разбира като
Министерството на гражданските въпроси на
Босна и Херцеговина, Федералното министерство
на здравеопазването, Министерството на здравеопазването и социалните въпроси на Република
Сръбска и Департамента по здравеопазване и
другите служби на област Бръчко.
1
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кост меморандумът, и Споразумението между
държавите – членки на Здравната мрежа на
Югоизточна Европа, относно договореностите
със страната домакин за седалището на Секретариата на Здравната мрежа за Югоизточна
Европа (подписано на 9 ноември 2010 г.),
Съзнавайки съвременните промени и
новите развития, които изискват Здравната
мрежа да се адаптира към новите реалности,
а именно:
· Съветът за регионално сътрудничество.
През 2010 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между Здравната
мрежа на ЮИЕ и Съвета за регионално
сътрудничество, за да се оформи, активизира и постави на партньорска основа
регионалното сътрудничество в областта
на здравеопазването в ЮИЕ с политически, икономически и други свързани със
здравеопазването инициативи в региона
на ЮИЕ, и
· Две от държавите членки – учредители
на Здравната мрежа на ЮИЕ (България
и Румъния,) са членове на Европейския
съюз. Европейският съюз подкрепя Здравната мрежа и придава особено значение
на общественото здраве като инструмент
за икономическото и човешкото развитие.
Съзнавайки необходимостта и желанието
за постоянна адаптация към съвременните
нужди и интересите за разширяване и обогатяване на съюза в областта на общественото
здраве в ЮИЕ, които изискват създаване на
правно основание за разширяване на Здравната
мрежа на ЮИЕ с нови държави членки извън
държавите членки – учредители на Здравната
мрежа на ЮИЕ, и
В съответствие с член XII от меморандума,
се договориха да изменят меморандума,
както следва:
Член I
Текстът в меморандума, който гласи „страна членка“ или „страни членки“, или „страни – членки на Здравната мрежа на ЮИЕ,“
или „страна – членка на Здравната мрежа на
ЮИЕ“, или „страна“ със значение на държава – членка на Здравната мрежа на ЮИЕ, се
заменя съответно с текста „държава – членка
на Здравната мрежа на ЮИЕ“ или „държави – членки на Здравната мрежа на ЮИЕ“.
Член II
В края на член IV, ал. 1 се добавя следното:
„Нови страни могат да се присъединят към
Здравната мрежа на ЮИЕ и да станат държави
членки с единодушно одобрение на държавите – членки на Здравната мрежа на ЮИЕ,
след приемането на съответните решения и
Устава на Здравната мрежа на ЮИЕ, както и
Споразумението между държавите – членки
на Здравната мрежа на Югоизточна Европа,
относно договореностите със страната домакин
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за седалището на Секретариата на Здравната
мрежа за Югоизточна Европа, подписано през
2010 г., и след одобрение на Здравната мрежа,
както е предвидено от меморандума.“
Член IV, ал. 2 се изменя и се чете, както
следва:
„2. Здравната мрежа на ЮИЕ ще се стреми
към сътрудничество с други страни, признати
от ООН, както и с международни и регионални правителствени и неправителствени
организации и интеграционни организации
(по-нататък наричани партньори). Те могат
да станат държави партньори или организации партньори, или държави членки след
приемане на съответните решения и Устава
на Здравната мрежа на ЮИЕ, както и Споразумението между държавите – членки на
Здравната мрежа на Югоизточна Европа, относно договореностите със страната домакин
за седалището на Секретариата на Здравната
мрежа за Югоизточна Европа, подписано през
2010 г., и при условие на одобрение с консенсус
от Здравната мрежа на ЮИЕ.“
Член III
Член VI, ал. 2 и 3 на меморандума се изменят и се четат, както следва:
„2. Региона лните срещи на Здравната
мрежа на ЮИЕ ще включват един представител на високо ниво, наричан по-нататък
национален координатор по здравеопазване,
и един заместник (alternate), номиниран от
Министерст во то на зд равеопазването на
всяка държава, както държава членка, така
и държава партньор, и ще бъдат отворени
за участието на един представител от всяка
организация партньор. Националните координатори по здравеопазване и заместниците
ще бъдат професионалисти, вземащи и/или
влияещи върху вземането на (политически)
решения, на ниво минимум старши служител,
участващ в разработването на политики, и/
или назначени от съответния министър на
здравеопазването.
3. Изпълнителният комитет ще се състои
от петима членове: трима, представляващи
държавите – членки на Здравната мрежа, един,
представляващ държавите партньори, и един
член, номиниран съвместно от заинтересовани
международни и регионални правителствени
и неправителствени организации и интеграционни организации. Членовете на Изпълнителния комитет, представляващи държавите
членки, ще бъдат избирани от Здравната
мрежа измежду нейните членове въз основа
на техните лични достойнства за период две
години. Ако даден член се оттегли или бъде
оттеглен преди приключване на мандата на
Изпълнителния комитет, Здравната мрежа на
ЮИЕ ще има отговорността за назначаването
на заместник на следващата є регионална
среща. Представители на международни и ре-
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гионални правителствени и неправителствени
организации и интеграционни организации
имат право да участват в срещите като наблюдатели с правото да участват в дискусиите.“
Член IV
Член IX, ал. 2 и 4 на меморандума се
изменят и се четат, както следва:
„2. Секретариатът на Здравната мрежа ще
получава вноски от държавите – членки на
Здравната мрежа на ЮИЕ.“
„4. Минималната сума, която ще се внася от
всяка държава – членка на Здравната мрежа,
ще се изчислява въз основа на методологията, разработена за вноските за Съвета за
регионално сътрудничество, съгласно която
държавите – членки на Здравната мрежа, са
категоризирани в четири групи в съответствие
с нивото на техния брутен вътрешен продукт.
Минималната сума, която ще се внася от всяка държава членка от деня на подписване на
този меморандум, е посочена в приложение 4
към меморандума. Минималната сума, която
ще се внася от всяка държава – членка нa
Здравната мрежа на ЮИЕ, ще се променя в
съответствие с промените в нивото на техния брутен вътрешен продукт въз основа на
методологията, разработена за вноските за
Съвета за регионално сътрудничество само в
писмена форма, чрез взаимно споразумение
между подписалите държави.
Годишният бюджет на Секретариата на
Здравната мрежа на ЮИЕ ще се решава,
приема и публикува от държавите – членки
на Здравната мрежа на ЮИЕ, ежегодно, като
се отчита методологи ята, разработена за
вноските за Съвета за регионално сътрудничество, и като се отчитат набраните/внесените
финансови средства в бюджета на Секретариата на Здравната мрежа на ЮИЕ, различни
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от минималната сума, която ще се внася от
всяка държава – членка на Здравната мрежа
на ЮИЕ. Държавите – членки на Здравната
мрежа на ЮИЕ, ще разпределят общия бюджет
така, че да се обезпечи успешното изпълнение на задълженията и отговорностите на
Секретариата, предвидени от меморандума.“
Член V
Приложение № 4 на меморандума „Вноски
на държавите членки за дейността на Секретариата на Здравната мрежа на ЮИЕ“ се
заменя, като се отчитат промените в нивото
на техния брутен вътрешен продукт и вноските на новата държава членка от деня на
подписване на изменението на меморандума,
и се прилага към меморандума като негова
неразделна част.
Член VI
Всеки спор, възникнал между държавите – членки на Здравната мрежа на ЮИЕ,
относно тълкуването и прилагането на изменението на меморандума ще бъде уреждан
по взаимно споразумение между държавите – членки на Здравната мрежа на ЮИЕ.
Депозитар на меморандума за разбирателство и изменението на меморандума е
Секретариатът на Здравната мрежа на ЮИЕ.
Изменението на меморандума влиза в
сила след подписването му от всички държави – членки на Здравната мрежа на ЮИЕ.
В уверение на горепосоченото долуподписаните, надлежно упълномощени от техните
правителства, подписаха изменението на
меморандума.
Изготвено в Баня Лука, Босна и Херцеговина, на 12 октомври 2011 г. в един оригинал
на английски език.
„Приложение № 4
Таблица 1

Годишни вноски на държавите членки за дейността на Секретариата на Здравната мрежа на ЮИЕ
Група

БВП* според
покупателна
способност, в
милиарди $

Страни

I

<10.0

Република Молдова
Черна гора

5 % (10 %)

10 000

20 000

II

<50.0

Република Албания
Босна и Херцеговина
Република Македония

10 % (40 %)

20 000

60 000

III

>50.0

Република Хърватия
Република Сърбия

15 % (30 %)

30 000

60 000

IV

>70.0

Република България
Румъния
Израел

18 % (36 %)

36 000

108 000

*Брутен вътрешен продукт.

% дял на страната
(% дял на групата)
от разходите

Дял в € на
страната

Дял в € на
групата

Общо (в €): 248 000
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Таблица 2

Годишен бюджет на Секретариата на Здравната мрежа на ЮИЕ за 2011 г.
(коригиран в съответствие с вноските от деня на подписването на изменението на меморандума)
Перо

Брой Цена/единица (€)

Сума (€)

Персонал

Общо
126 000

Директор

лице

1

48 000

48 000

Технически служител

лице

1

20 000

20 000

Юрисконсулт

лице

1

20 000

20 000

Финансов служител

лице

1

24 000

24 000

Aдминистративен асистент

лице

1

14 000

14 000

Наем за офис

терен

1

в натура от страната домакин

Офисно оборудване

оборудване

1

в натура от страната домакин

Офис

Текущи разноски

25 000

Телефон

разноска

5

4 000

20 000

Консумативи

разноска

1

5 000

5 000
Таблица 2
(продължение)

Годишен бюджет на Секретариата на Здравната мрежа на ЮИЕ за 2011 г.
Интернет страница

9 600

Изготвяне

разноска

1

4 800

4 800

Поддръжка

разноска

1

4 800

4 800

Пътни разноски

40 000

Директор

разноска

1

20 000

20 000

Технически служител

разноска

1

20 000

20 000

Срещи на Изпълнителния комитет

19 440

Самолетни билети

разноска

16

1 000

16 000

Хотел

разноска

16

80

1 280

Вътрешен транспорт

разноска

16

65

1 040

Дневни

разноска

16

70

1 020

Други разноски
Общо (в €)

37 956
248 000

Забележка. Нетните заплати на местните и чуждестранните служители ще бъдат съответно коригирани,
отчитайки данъчния статус на съответното лице.“
6115

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 34 от 2006 г. за придобиване на специалност
в системата на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г.,
бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58
от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 5 изречение второ се заличава.
§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 3 думите „центровете
за спешна медицинска помощ“ се заличават.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
накрая се добавя „и завършва с държавен
изпит, положен в срока по чл. 12, ал. 8“.
2. Създава се ал. 2:

„(2) Обучението за придобиване на специалност и държавният изпит се провеждат на
български език.“
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Според финансирането обучението на
специализанти се осъществява на следните
видове места:
1. финансирани от държавата;
2. срещу заплащане;
3. заемани по реда на чл. 20;
4. финансирани от друг източник;
5. за чужденци.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Финансирането на местата по ал. 1,
т. 4 се извършва въз основа сключен договор
между специализанта и физическо или юри-
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дическо лице или със средства от европейски
проекти и програми.
(3) В случаите по ал. 2, когато финансирането се извършва по европейски проекти
и програми, на лекарите специа лизанти,
които работят по трудов договор в лечебно
или здравно заведение или висше училище,
могат да се отпускат стипендии от средствата,
предвидени по бюджета на съответния проект.
При условие че финансирането се извършва
със средства от Европейските структурни
фондове, размерът на стипендиите, редът и
условията за предоставянето им се одобряват
от Комитета за наблюдение на съответната
оперативна програма.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
§ 5. В чл. 11а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Министерството на здравеопазването
може да промени лечебното или здравно
заведение по ал. 2 по писмена молба на специалиста, съдържаща мотиви относно наличието на обективни причини, които налагат
промяната.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 6. В чл. 11б се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При прекратяване на трудовия договор
с центъра за спешна медицинска помощ на
лекар, приет по реда на чл. 20а, се прекратява
и договорът му за обучение за придобиване
на специалност по чл. 24.“
§ 7. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и утвърдени от министъра
на здравеопазването“ се заличават.
2. В ал. 4 се създава т. 3:
„3. основни медицински умения за диагностика и лечение (включително работа със
специфична апаратура, медицински изделия и
др.) по високоспециализирани дейности, които
попадат в обхвата на съответната специалност.“
§ 8. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове
по проблемите на общественото здраве веднъж
на три години актуализират учебните програми
по чл. 12, ал. 1 в съответствие с развитието
на медицинската наука и практика и ги предлагат на министъра на здравеопазването за
утвърждаване.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „справки“ се заменя с
„информация“.
2. В ал. 2 думите „справки за възможностите
за обучение на“ се заменят с „предложения
за места за“.
3. В ал. 3 думите „Справки за потребностите от специалисти и справки за справки
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за възможностите за обучение на“ се заменят
с „Информация за потребностите от специалисти и предложения за места за“.
4. Алинеи 4, 5, 6 и 7 се изменят така:
„(4) В срока по ал. 1 информация за потребностите от специалисти и предложения
за места за специализанти до министъра на
здравеопазването подават и висшите училища
и Военномедицинската академия за специалностите от номенклатурата по чл. 1, ал. 1, по
които те провеждат изцяло теоретичното и
практическото обучение.
(5) Регионалните здравни инспекции изготвят предложения за места за специализанти в
областта на опазване на общественото здраве
от регионалните здравни инспекции.
(6) В предложенията за места за специализанти по ал. 2, 3, 4 и 5 се посочват и
тези от тях, за които лечебните и здравните
заведения, регионалните здравни инспекции,
висшите училища или Военномедицинската
академия ще заплащат възнаграждението по
чл. 24, ал. 3, т. 3, местата срещу заплащане по
чл. 24, ал. 5, т. 3 и се определя капацитетът
на институцията, провеждаща практическото
обучение.
(7) Капацитетът по ал. 6 е максималният
общ брой специализанти, които могат едновременно да провеждат практическо обучение
по съответната специалност в съответната
институция за една година при спазване на
изискванията за осигуряване на качество на
обучението на тази наредба.“
5. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Определянето на капацитета по ал. 6 се
извършва въз основа на анализ на наличните
в съответната институция кадрови потенциал,
материално-техническа и информационна
база, финансови ресурси и възможности за
управление и администриране на качеството
на обучението в съответствие с определените
в ал. 9 критерии.
(9) Капацитетът на институцията, провеждаща практическото обучение, се определя по
следните критерии:
1. институцията разполага с лица, отговарящи на изискването на чл. 25, ал. 1;
2. съотношението между специалистите с
призната специалност и трудов стаж по нея
не по-малко от 3 години и специализантите
по съответната специалност в институцията
не е по-голямо от 1:3;
3. обемът на извършваната дейност в институцията и съответните є структури позволява на всички специализанти да изпълнят
изследванията, манипулациите, оперативните
интервенции и другите дейности, предвидени
за съответните модули в учебната програма,
по които институцията може да провежда
практическо обучение;
4. материално-техническата база на институцията позволява едновременното присъствие
и осъществяване на дейността на персонала и
на специализантите в съответната институция;
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5. възможност на институцията за осигуряване на необходимите финансови средства
за обучение и възнаграждения на специализантите съгласно определения капацитет.“
§ 10. Създават се нови чл. 18а, 18б и 18в:
„Чл. 18а. (1) След получаване на предложенията по чл. 18, ал. 2 регионалните здравни
инспекции извършват проверка на определения капацитет в институциите, провеждащи
практическото обучение, по определените в
чл. 18, ал. 9 критерии.
(2) Проверка на определения капацитет в
предложенията по чл. 18, ал. 3 и 5 се извършва
от Министерството на здравеопазването по
реда на ал. 1.
Чл. 18б. (1) Регионалните здравни инспекции събират, съхраняват и обобщават
информацията и предложенията на лечебните
заведения по чл. 18, ал. 1 и 2 и резултатите
от проверката по чл. 18а, ал. 1.
(2) Регионалните здравни инспекции съвместно с районните колегии на съсловните
организации проучват потребностите в област
та от съответните специалисти и въз основа
на обобщената информация по ал. 1, както
и на информацията в регионалните регистри
на членовете на съответната съсловна организация изготвят и представят ежегодно от 1
до 30 юни на министъра на здравеопазването
анализ на състоянието на специалистите в
областта на здравеопазването.
(3) Анализът по ал. 2 включва следната
информация по специалности от номенклатурата по чл. 1, ал. 1:
1. брой на придобилите и упражняващите
специалност и тяхната възраст, потребностите
от специалисти и възможностите за обучение
от обучаващите институции по чл. 7 през
следващата календарна година, включително
и за техния капацитет;
2. прогноза за броя на упражняващите
специалност и тяхната възраст, прогноза за
потребностите от специалисти и прогноза за
възможностите за обучение от обучаващите
институции по чл. 7 през всяка от следващите пет години, включително и за техния
капацитет.
Чл. 18в. Висшите училища и Военномедицинската академия представят ежегодно в
срок до 1 октомври на министъра на здраве
опазването анализ на резултатите от извършения прием на специализанти през текущата
календарна година.“
§ 11. Досегашният чл. 18а става чл. 18г
и в него се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 1 думите „справките и анализите
по чл. 18, ал. 3, 5 и 6“ се заменят с „информацията и предложенията по чл. 18, ал. 3,
4 и 5, резултатите от проверката по чл. 18а,
ал. 1 и 2 и анализите по чл. 18б, ал. 2 и 18в“.
2. В ал. 2 думите „Справки за потребностите от специалисти и за възможностите за
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обучение на“ се заменят с „Предложения за
места за“.
3. В ал. 4 думите „31 октомври“ се заменят
с „15 ноември“.
4. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) В заповедта по ал. 4 се определят
резервни места за чужденци в размер на 10
процента от общия брой на местата за специализанти за съответната календарна година.
(7) Местата за специализанти, определени в заповедта по ал. 4, които са останали
незаети след проведеното класиране по реда
на чл. 20, 20а, 20б и 23, се преразпределят по
видове места, по обучаващи институции и по
специалности със заповед на министъра на
здравеопазването до 15 юли на следващата
календарна година въз основа представен от
висшите училища и Военномедицинската академия анализ на резултатите от извършения
прием на специализанти в срок до 31 май.“
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
§ 12. Член 18б се отменя.
§ 13. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 18а“ се заменят с
„чл. 18г“.
2. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. удостоверение за членство в съответната съсловна организация, с изключение на
случаите по чл. 20, ал. 1, т. 3, 4 и 5.“
§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 18а“ се заменят с
„чл. 18г“.
2. В ал. 2 думите „чл. 18а“ се заменят с
„чл. 18г, ал. 4“.
3. В ал. 3 думите „чл. 18а“ се заменят с
„чл. 18г“.
§ 15. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Прием на специализанти с конкурс по
документи и по ред, определен от висшите
училища, се извършва на лекари, които работят
в центрове за спешна медицинска помощ, на
всички видове места по всички специалности
за лица с образователно-квалификационна
степен „магистър“ по „медицина“.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Приемът по ал. 1 на незаетите места
от утвърдените по реда на чл. 18г, ал. 4 и
преразпределените по реда на чл. 18г, ал. 7
се извършва до утвърждаване на местата за
специализанти за следващата година от министъра на здравеопазването.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
накрая се добавя „по предварително съгласуван график с институцията, провеждаща
практическото обучение“.
§ 16. В чл. 23, ал. 1 думите „много добър
(4,50)“ се заменят с „добър (4,00)“.
§ 17. В чл. 23а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Висшите училища и Военномедицинската академия обявяват повторно конкурси
по реда на този раздел в тримесечен срок
от преразпределянето на местата по реда на
чл. 18г, ал. 7“.
2. В ал. 2 думите „чл. 18а, ал. 4“ се заменят
с „чл. 18г, ал. 7“, а след думите „по чл. 24“
се добавя „както и за резервните места по
чл. 18г, ал. 6“.
§ 18. В чл. 24, ал. 5 се създава т. 4:
„4. получава стипендия от средства по
европейски проекти и програми, по които
бенефициент е Министерството на здраве
опазването.“
§ 19. Член 24б изменя така:
„Чл. 24б. (1) Договорът за обучение за придобиване на специалност по чл. 24 се сключва със спечелилия конкурса специализант в
едномесечен срок от проведеното класиране.
(2) Когато в срока по ал. 1 не се сключи
договор със спечелилия конкурса специализант, се сключва договор за придобиване на
специалност със следващия по ред в класирането кандидат. В този случай специализантът,
който не е сключил договор, губи правото си
да се запише за обучение за придобиване на
специалност на съответното място.
(3) Забранява се сключването на договор
за обучение за придобиване на специалност
по чл. 24 на места за специализанти, които
не са утвърдени или определени по реда на
чл. 18г, ал. 4 или ал. 7.“
§ 20. В чл. 25, ал. 1 числото „5“ се заменя
с „3“.
§ 21. В чл. 26, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. по молба на специализанта, извън случаите по т. 1 и 2, веднъж по време на обучението за период не по-дълъг от 3 месеца;“.
§ 22. В чл. 29, ал. 1 думите „ежегодно до
15 февруари“ се заменят с „веднъж на три
години“.
§ 23. В чл. 34а, ал. 1 след думите „и 30“
се добавя „членовете, на които може да не са
хабилитирани лица“.
§ 24. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „признати висше образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от Закона
за висшето образование и“ се замен ят с
„призната“;
б) в т. 2 думите „имат признато висше
образование по реда на чл. 9, ал. 3, т. 9 от
Закона за висшето образование“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 7 се отменя.
3. В ал. 4 се правят следните изменения:
а) в изречение първо думите „чл. 18а“ се
заменят с „чл. 18г“;
б) в изречение трето думите „утвърдените по
реда на чл. 18а, ал. 4“ се заменят с „резервните
места по чл. 18г, ал. 6 и преразпределените
по реда на чл. 18г, ал. 7“.
§ 25. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „чл. 18а“ се заменят с
„чл. 18г“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите, когато финансирането на
обучението за придобиване на специалност
се осъществява по европейски проекти и
програми, по които бенефициент е Министерството на здравеопазването, средствата за
теоретичното и практическото обучение и за
стипендията по чл. 11, ал. 3 се предоставят от
министерството по ред, определен в сключен
договор с висшето училище или Военномедицинската академия, лечебното или здравното
заведение и специализанта.“
§ 26. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 18а“ се заменя
с „чл. 18г“.
§ 27. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1,
раздел Б „Специалности, които не са включени
в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива
2005/36/ЕО за признаване на професионални
квалификации“, подраздел VІ „Специалности
за лица с висше немедицинско образование
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“, т. 22, думата
„биотехнолози“ се заменя с „биотехнолози и
еколози“.
§ 28. В приложение № 1а към чл. 2, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 думата „Постоянна“ се заличава,
а след думата „Кардиология“ се добавя „Кардиохирургия“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Центровете за спешна медицинска
помощ, определени от министъра на здравеопазването по реда на чл. 7, ал. 2, т. 3 като
институции за провеждане на практическо
обучение, могат да извършват обучение на
специализанти в срок до една година от влизането в сила на тази наредба.
§ 30. Висшите училища, Военномедицинската академия и националните центрове по
проблемите на общественото здраве предлагат
на министъра на здравеопазването за утвърждаване нови учебни програми по чл. 12а от
1 януари 2013 г.
§ 31. В едномесечен срок от влизане в
сила на тази наредба регионалните здравни
инспекции представят в Министерството на
здравеопазването резултатите от проверката
по чл. 18а, ал. 1.
§ 32. На специализантите, които са прекъснали обучението си за придобиване на
специалност по чл. 26, ал. 1, т. 3 към датата
на влизане в сила на тази наредба, не може
да се разрешава ново прекъсване по тяхна
молба, ако общата продължителност на прекъсването надхвърля 3 месеца.
§ 33. Специализантите, които към влизане
в сила на тази наредба се обучават на места
срещу заплащане, могат да продължат обу-
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чението си на места, финансирани от друг
източник.
§ 34. Специализантите, които към влизането в сила на тази наредба не са придобили
специалност при условията на § 5, т. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването, се допускат до държавен изпит след
изпълнение на актуализирани индивидуални
учебни планове в съответствие с утвърдените
по реда на чл. 12, ал. 1 учебни програми. В
свидетелствата им за призната специалност
по чл. 35 се вписва наименованието на специалността от номенклатурата по чл. 1, ал. 1.
§ 35. В Наредба № 18 от 2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация
на лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 54 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2006 г., бр. 77 от
2008 г., бр. 11 от 2009 г., бр. 5 и 12 от 2010 г. и
бр. 10 от 2011 г.), приложение № 11 към чл. 22,
ал. 3 „Програма за оценяване на обучението
на студенти и/или специализанти“, Критерий
№ 2 „Ресурсно осигуряване на учебния процес“, т. 2.2.1. се изменя така:
„2.2.1. В съответната медицинска структура
работят на пълно работно време по трудов
договор поне 2 специалисти с призната съответна специалност и трудов стаж по нея не
по-малко от 3 години. (Б)“.
§ 36. Наредбата е съгласувана с министъра
на образованието, младежта и науката и с
министъра на финансите.
Министър:
Десислава Атанасова
6269

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 10
от 27 юни 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3
„Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места
за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, 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 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити
лодкостоянки“ от Оперативна програма за
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развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013 г.)
на Република България (ОПРСР), финансирана
от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на
Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, имащи за
цел модернизация и реконструкция на черноморски рибарски пристанища и кейови места
за разтоварване, посочени приоритетно в
ОПРСР и осигуряващи ефективно, безопасно
и хигиенично оборудване за разтоварване и
третиране на уловите и за подобряване на
работните условия, както и изграждане и/
или модернизация на покрити лодкостоянки,
както следва:
1. подобряване сигурността и безопасността
на пристанищата и качеството на предлаганите
пристанищни услуги;
2. подобряване на условията за разтоварване
и съхраняване на уловите;
3. подобряване безопасността на рибарите
чрез изграждането на покрити лодкостоянки.
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
№ 3 „Мерки от общ интерес“ се кандидатства
с отделен проект.
(2) 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 ОПРСР.
(3) Кандидатите могат да кандидатстват с
повече от един проект по реда и при условията
на тази наредба.
(4) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
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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 модернизация
и реконструкция на черноморски рибарски
пристанища и кейови места за разтоварване,
както и изграждане и/или модернизация на
покрити лодкостоянки по следните сектори:
1. сектор 01: Инвестиции в съществуващи
рибарски пристанища;
2. сектор 02: Инвестиции в преструктурирането и модернизацията на съществуващи
кейови места за разтоварване;
3. сектор 03: Инвестиции, насочени към
изграждане и/или модернизация на покрити
лодкостоянки.
(2) С един проект се допуска кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по
един или повече сектори.
Раздел II
Финансови условия
Чл. 6. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя в рамките на наличния бюджет
въз основа на финансовото разпределение,
посочено в глава 7 на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер до 80 на сто за бенефициенти по
чл. 10, т. 1 и до 100 на сто за останалите бенефициенти 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) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само при
процедура на ограничен бюджет по чл. 26.
(3) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да бъде по-малък от левовата равностойност
на 10 000 евро.
(4) Разходите по чл. 18, ал. 2, т. 4 и 6 са в
размер до 5 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи,
както следва:
1. за сектор 01 – не повече от левовата
равностойност на 250 000 евро;
2. за сектор 02 – не повече от левовата
равностойност на 50 000 евро;
3. за сектор 03 – не повече от левовата
равностойност на 50 000 евро.
(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен
период за един кандидат по дадената мярка
е, както следва:
1. за сектор 01 – левовата равностойност
на 5 000 000 евро;
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2. за сектор 02 – левовата равностойност
на 1 000 000 евро;
3. за сектор 03 – левовата равностойност
на 1 000 000 евро.
(6) За кандидатите по чл. 10 всяка печалба,
получена като резултат от реализацията на
проект по реда на тази наредба, се приспада
от размера на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да
бъдат авансово, междинни и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда
и при условията на чл. 29 и 30.
(3) Междинни плащания се допускат по
реда и при условията на чл. 31 и 32.
(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 Европейския съюз.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват:
1. юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон
или Закона за кооперациите;
2. общини и държавни учреждения;
3. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в
това число и признати браншови организации
в областта на рибарството и/или признати
организации на производителите на риба и
други водни организми в сектор „Рибарство“;
4. юридическ и лица, регист рирани по
Търговския закон с над 50 на сто държавно
участие.
Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 трябва
да бъдат собственици или да имат учредени
права на ползване за обекти, регистрирани
като пристанища с валидно Удостоверение
за експлоатационна годност, издадено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“
(ИАМА), и/или кейови места за разтоварване,
за които се кандидатства.
(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
2. да не са вписани в централната база
данни за отстраняванията съгласно Регламент
(ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на Комисията
от 17 декември 2008 г. относно централната
база данни за отстраняванията (ОВ, L 344,
20.12.2008 г.);
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3. едноличните търговци (ЕТ) и членовете
на управителните органи на юридическите
лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността,
стопанството, освен ако не са реабилитирани,
и не са лишавани от правото да упражняват
търговска дейност или да заемат ръководна,
отчетна или материалноотговорна длъжност.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 1, 3 и 4 трябва
да отговарят и на следните изисквания:
1. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
2. да не са в производство по ликвидация,
с изключение на ЕТ;
3. да са вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията, с изключение на
кандидатите по чл. 10, т. 3.
Чл. 12. (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 Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
(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 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА),
или не предоставят тази информация.
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Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 13. Инвестициите по реда на тази
наредба се реализират на Черноморското
крайбрежие на територията на Република
България.
Чл. 14. Подпомагат се проекти, които:
1. отговарят на целите на мярката по чл. 2;
2. са от общ интерес за рибарите и/или
производителите на аквакултури;
3. осигуряват равен достъп за всички риболовни кораби до рибарските пристанища,
кейови места за разтоварване и/или покрити
лодкостоянки, обект на подпомагане от ЕФР;
4. подпомагат за изпълнението на целите
на Общата политика в областта на рибарството на ЕС;
5. са насочени към подобряването на предлаганите услуги.
Чл. 15. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване (по образец) с приложено
Инвестиционно намерение част А, доказваща целесъобразността на проекта, съгласно
приложение № 1.
(2) При подаване на заявлението за кандидатстване кандидатите по чл. 10 са длъжни
да предоставят анализ приходи-разходи по
образец, публикуван на интернет страницата
на ОПРСР.
Чл. 16. (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 шест
години към датата на кандидатстване за
проекти, предвиждащи извършване на строително-монтажни работи (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.
Чл. 17. 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
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и предвидените ограничения в заповедите за
определянето на тези места и плановете за
управлението им.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 18. (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 постигане на една
или повече от целите по чл. 2:
1. разходи за строително-монтажни работи;
2. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, включително разходи, включени
в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане
в експлоатация на оборудването/машините/
съоръженията, включително придобити чрез
финансов лизинг;
3. специализирана техника и оборудване,
пряко свързани със съхранението, разтоварването и обработката на рибните продукти,
включително придобити чрез финансов лизинг;
4. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
5. закупуване на софтуер, включително
разходите за доставка, инсталиране, тестване
и въвеждане в експлоатация, включително
придобити чрез финансов лизинг;
6. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта,
инженерни проучвания, оценки и анализи,
изготвяне на технически/работен проект и
разходи за независим строителен и авторски
надзор и инвеститорски контрол;
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. специализирани плавателни съдове, които
обслужват и са пряко свързани с морската
дейност на пристанището, като средства за
швартоване, средства за проверка и контрол,
средства за поддържане на подходите на
пристанището, плаващи подемни устройства,
плавателни средства, свързани с чистотата
на водната среда, и други подобни, съгласно
добрите риболовни практики, възприети от
Европейския съюз, 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. разходите за доставка, инсталация,
тестване и въвеждане в експлоатация на:
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а) оборудване за подобряване качеството,
безопасността, капацитета за съхранение и
проследяемостта на продуктите;
б) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;
в) съоръжения за сигурност и контрол;
г) дейности за повишаване степента на
безопасност на пристанищните съоръжения;
11. разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци:
а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците, включително придобити
чрез финансов лизинг;
б) пречиствателни съоръжения за отпадни
води и оборудване, свързано с опазването на
околната среда, включително придобити чрез
финансов лизинг.
(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, 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, които са за оборудване, изготвено
по индивидуално техническо задание, или за
патентовани активи, се изисква предоставяне
на една независима оферта в оригинал с цел
определяне на основателността на предложените разходи;
3. за разходи, чиято стойност възлиза
на сума, равна или по-малка от левовата
равностойност на 15 000 евро, се изисква
предоставяне на една независима оферта в
оригинал с цел определяне основателността
на предложените разходи;
4. в случаите по т. 1, 2 и 3 с цел определяне
на основателността на предложените разходи
изпълнителният директор на ИАРА може със
заповед да определи оценяваща комисия, която
да се произнесе относно обосноваността на
разходите; при кандидатстване за разходи за
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
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е необходима оценка на активи/дейности,
свързани със строително-монтажни работи
(СМР), за които не е налице основание за
провеждане на процедура по ЗОП, както и
за разходи, свързани със специфични активи/
дейности в сектор „Рибарство“;
6. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите,
когато са местни лица, трябва да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуж дестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство; оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите
(ЗКС) и да могат да извършват строежи и/
или отделни видове строителни и монтажни
работи от съответната категория съгласно
изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС;
7. в случай че кандидатът за финансово
подпомагане по ОПРСР предоставя оферта,
чиито оференти са чуждестранни лица, следва
да прилага към заявлението за кандидатстване
декларации по образец от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират
в свързаност помежду си, както и че не се
намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
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. 18, 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
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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;
13. за разходи, които ще бъдат извършени
след подаване на заявлението за кандидатстване и извършена проверка на място, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7
ЗОП, описват в Инвестиционно намерение
част А детайлно начина за определяне на
прогнозните стойности на всеки разход.
(4) Разходи те по а л. 2, т. 4, 6 и 7 са
доп уст ими, ако са 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. 18, 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.
Чл. 19. Кандидатите, с изключение на
тези, които се явяват възложители по чл. 7
ЗОП, 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;
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. 20. Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
1. закупуване на земя, която няма пряка
връзка с изпълнението на проекта;
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2. закупуване на земя на стойност над
10 на сто от размера на общите допустими
разходи по проекта;
3. 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;
4. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
5. разходи за изграждане на жилищни помещения и сгради, несвързани с изпълнението
на проекта;
6. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
7. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции;
8. частта от разходите за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението
на проекта, инженерни проучвания, оценки
и анализи, изготвяне на технически/работен
проект и разходи за независим строителен и
авторски надзор и инвеститорски контрол,
които са на стойности, надвишаващи определените в чл. 7, ал. 4;
9. закупуване на техника и оборудване
втора употреба;
10. плащане в натура;
11. лизинг, извън рамките на срока на изпълнение на инвестицията и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
12. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
13. прехвърляне на собствеността върху
предприятие;
14. инвестиции, свързани с търговия на
дребно на риба и други водни организми с
изключение на центрове за първа продажба;
15. разходи за закупуване на съществуващи
сгради и прилежаща инфраструктура;
16. инвестиции, които нямат пряка връзка
с дейността 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. 21. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15
работни дни преди датата на започване и 20
работни дни преди датата на приключване
приема на заявления за кандидатстване на
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електронните страници на ИАРА, на ОПРСР,
както и на общодостъпно място в ИАРА и в
секторите на регионалните центрове на ИАРА.
Чл. 22. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на
извършване на проекта териториално звено
(ТЗ) на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, от законния представител
на кандидата и/или от упълномощено от него
лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване пред
ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР.
(3) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал и/или нотариално заверено копие или копие, заверено
от кандидата, подредени съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи 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 (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
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задължението си да представи документите
най-късно в срока по чл. 23, ал. 2, като отбелязва мотивите и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА
издава входящ номер и комплектът 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. 23. (1) В срок до три месеца от регистриране 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 му 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 случаи на нередовност на документите
и/или непълнота, и/или неяснота на заявените
данни и/или посочените факти ИАРА писмено уведомява кандидата, който в срок до 10
работни дни може да отстрани посочените
нередовност, непълноти 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 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. 18, ал. 3,
т. 4, като срокът по чл. 23, 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 събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама,
до изясняване на случая от компетентните
органи.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана
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заповед за отказ, подлежаща на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК), за което писмено се уведомява
кандидатът.
(5) Проектите, по които от извършените проверки е установена допустимост на
кандидата и инвестицията, 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 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.
(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 взема 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 за кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби от 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 проекта.
Чл. 24. (1) Заявлението за кандидатстване
получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти, установени при проверките по чл. 23,
ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията на чл. 18,
ал. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 23, ал. 2;
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4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
съгласно чл. 7, ал. 3 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 5;
6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 12, ал. 1 и 2;
7. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 6 кандидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 25. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението
за кандидатстване с мотивирана писмена
заповед, подлежаща на обжалване по реда на
АПК. Писмената заповед 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 него
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, с
изключение на кандидатите по чл. 10, т. 2,
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
и декларациите в определения срок кандидатът
губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 26. (1) Когато сумата на безвъзмездната
финансова помощ за допустимите разходи по
одобрените проекти надхвърли определения
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бюджет по мярката, проектите се класират в
съответствие с критериите за приоритизация и
оценка на проектите в условията на ограничен
бюджет съгласно приложение № 2, приети
от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се
одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен
недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемането на
заявленията за кандидатстване.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 27. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП,
провеждат съответните процедури за избор
на изпълнител/и за дейностите по проекта
след сключване на договора за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и
приложимото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за
подготовката, провеждането и изпълнението
на 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. 25,
ал. 2. При открито нарушение, съставляващо
нарушение на разпоредбите на националното
законодателство и правото на Европейския
съюз 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.
за приемане на Методология за определяне
на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението
на оперативните програми, съфинансирани
от структурните инструменти на Европей-
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ския съюз, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския
фонд за рибарство (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.;
изм., бр. 3 от 2011 г.) 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. 25, 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. 25, 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. 18, ал. 2, т. 6, извършени преди датата на подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатите, 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. 28. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата
инвестиция по проекта.
(2) Плащане преди извършване на цялата
инвестиция е допустимо при спазване на
разпоредбите на чл. 29, 30, 31 и 32.
Чл. 29. (1) Авансово плащане се извършва
при условие, че е предвидено в договора по
чл. 25, 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. 27, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ.
(3) Авансово плащане се допуска при условие, че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
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(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата
на подписване на договора по чл. 25, 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 публични задължения към държавата;
4. да не са в открито производство по
несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация;
6. 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;
7. 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) Когато бенефициенти на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
ДФЗ – РА в размер 110 % от стойността на
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авансовото плащане и решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг
или запис на заповед, издадена от кмета на
общината в полза на ДФЗ – РА в размер
110 % от стойността на авансовото плащане,
и решение на общинския съвет за одобряване
на запис на заповед.
(11) Срокът на валидност на гаранцията
по ал. 5 или 10, срокът на задължението по
договора за поръчителство по ал. 5 или срокът
за предявяване на плащанията при запис на
заповед по ал. 10 трябва да покрива срока на
договора за отпускане на финансова помощ,
удължен с 6 месеца.
(12) Гаранциите по ал. 5 или 10 се освобождават, договорът за поръчителство по
ал. 5 се прекратява, а записът на заповед по
ал. 10 се връща на издателя, когато ДФЗ – РА
установи, че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата
помощ, свързана с инвестицията, надхвърля
сумата на аванса.
Чл. 30. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка
за авансово плащане в регионалните разплащателни агенции на РА (РРА – РА) по място
на извършване на инвестицията съгласно
приложение № 3.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от подписване
на договора по чл. 25, 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. 29, ал. 4 отново да
подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на док у ментите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за авансово плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане ДФЗ – 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 АПК.
Чл. 31. (1) Междинно плащане е допустимо
не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде
отпускано само след завършване на обособена
част от инвестицията, заложена като такава
в договора по чл. 25, ал. 2.
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(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията
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 в договора по чл. 25, ал. 2.
Чл. 32. (1) При кандидатстване за междинни 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, но
не по-късно от 15 работни дни от изтичане
на срока, посочен в договора по чл. 25, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 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 трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен в съответствие с
Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа и
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове.
(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща документите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от
който са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
Чл. 33. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с
всички необходими документи, доказващи
извършената инвестиция, ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
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2. назначава извършването на проверка
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи;
3. 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
уведомява писмено бенефициента, който в
срок до 10 работни дни от деня на уведомлението може да отстрани констатираните
нередовности, непълноти и/или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или
нови документи, извън посочените съгласно
приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава
със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или
институции, както и в случаите, когато в
резултат от дейностите по ал. 1 са събрани
документи и/или информация, които създават
съмнение за нередност.
Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА отказва изплащането на част или
на цялата безвъзмездна финансова помощ,
когато:
1. установи при проверките по чл. 33, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и фактически извършените инвестиции;
3. бенефициентът не отстрани нередовнос
тите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 33, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 35. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ
Чл. 36. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на подписване на договора
по чл. 25, ал. 2 или от датата на сключване
на анекс в случаите по чл. 27, ал. 8, когато
е приложимо.
Чл. 37. 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. 38. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и/или допълнение на
договора по чл. 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. 25, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект
или до увеличение на срока за изпълнение
на проекта, надхвърлящ максималния срок,
определен в чл. 36, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на
договора по чл. 25, ал. 2, за което писмено
уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
упълномощено от него лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА – София, за подписване на анекс към
договора по чл. 25, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 27, ал. 8.
Чл. 39. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да
отговаря на всички нормативно установени
изисквания, отнасящи се до извършените от
него дейности по проекта.
Чл. 40. (1) За период 5 години от датата
на сключване на договора по чл. 25, ал. 2
бенефициентът е длъжен:
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1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, преотстъпва пол
зването на 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. 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.
Чл. 41. За срока по чл. 40, ал. 1 Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 42. (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, Изпълнителната 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.
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(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.
Чл. 43. 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. 25, ал. 2.
Чл. 44. (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. п ри п ъ л на щета на зас т ра хова но т о
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 наст ъпване на частична щета
бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.
Чл. 45. Държавен фонд „Земеделие“ – РА,
осъществява последващ контрол върху изпълнение на разпоредбите по чл. 43.
Чл. 46. При неспазване на условията по
чл. 40 – 44 получената по реда на тази наредба
безвъзмездна финансова помощ се обявява
за изискуема от момента на констатиране
на неспазването на горецитираните членове
от изпълнителния директор на ИАРА или
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА и
се открива процедура по възстановяване на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ.
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Чл. 47. (1) Страните не носят отговорност
за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на
„непреодолима сила“ (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради
настъпило форсмажорно обстоятелство, е
длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено
другата страна за възникването му, както и за
предполагаемия период на действие и прек
ратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската
търговско-промишлена палата.
Чл. 48. Лицата, които 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. 49. 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, мярка и сектор;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
Чл. 50. (1) Бенефициентът е длъжен да
включи в табелите по чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и
6 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент (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;
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.
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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 рибни и аквакултурни продукти.
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“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е юридическо лице, което
кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е юридическо лице, което
е крайният получател на публична помощ.
8. „Рибарско пристанище“ е всяко пристанище, предназначено за домуване или приставане на рибарски кораби с цел разтоварване
на прясна риба, което не извършва обработка
на други товари и обслужване на пътници
и поща по смисъла на чл. 116 от Закона за
морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).
9. „Кейово място за разтоварване“ е място
за разтоварване на уловите от прясна риба
или други водни организми по смисъла на
ЗМПВВППРБ.
10. „Покрита лодкостоянка“ е място за
временно укритие на риболовни кораби по
смисъла на ЗМПВВППРБ.
11. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените на бенефициента инвестиции.
12. „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 Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“.
13. „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. Икономически
оператор е всяко физическо или юридическо
лице, както и другите органи, участващи в
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реализирането на помощта от ЕФР, с изключение на държавата при изпълнение на нейните
правомощия на публична власт.
14. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на член
59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 г.
от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за
рибарство и на член 39, т. 2 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 Рег
ламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета относно
Европейския фонд за рибарство.
15. „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.
16. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
17. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване
на инвестиционните разходи.
18. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си:
а) едното лице да участва в управлението
на дружеството на другото;
б) да са съдружници;
в) съвместно да 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.
19. „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.
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20. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
21. 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.
22. Под „една независима оферта“ се разбира случаят, когато при подадена една оферта
не е налице свързаност между оферента и
кандидата.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 54,
ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за рибарството и аквакултурите
(ДВ, бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 29 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне на
безв ъзмездна финансова помощ по мярка 3.3
„Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места
за разтоварване и покрити лодкостоянки“ от
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България,
финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 95 от 2010 г.).
§ 4. Неприключилите процедури преди
влизането в сила на тази наредба се довършват
по реда на Наредба № 29 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безв ъзмездна
финансова помощ по мярка 3.3 „Инвестиции
за реконструкция и модернизац ия на рибарски
пристанища, кейови места за разтоварване и
покрити лодкостоянки“ от Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финанс ирана от Европейския фонд за рибарство за програмен
период 2007 – 2013 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 ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1
към чл. 15, ал. 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес

Заявление за кандидатстване
Европейски
фонд за
рибарство

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища,
кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки

ИАРА

о

Номер на кандидата

Номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Част А
1
1.

Данни за кандидата

Име на кандидата и правна форма

ЕИК / Булстат
2.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата
Име

3.

Презиме

Фамилия

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

4. Попълва се при упълномощаване
4.1 Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

4.2 Номер на пълномощното

5.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за
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Телефонен номер ( включително код за междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за междуселищно избиране)

Електронна поща

6.

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

Телефонен номер ( включително код за междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за междуселищно избиране)

Електронна поща
7. Адрес за кореспонденция

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код
Част Б

Информация за проектите

8.1. 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

8.2. Получавали ли сте безвъзмездна помощ от други фондове за същия проект или
за обособена част от него?
Ако “Да ”, моля да посочите подробности

Мярка 3.3 Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за
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9.

10.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7
7.

8.

9.
10.

ВЕСТНИК
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Кандидатствам за:

Допустими сектори (Отбележете сектор, за който кандидатствате)

Сектор 01: Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища



Сектор 02: Инвестиции в преструктурирането и модернизация на съществуващи
кейови места за разтоварване



Сектор 03: Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити
лодкостоянки



Допустими разходи, свързани с посочените в т. 9 сектори (Отбележете вида на
разхода, за който кандидатствате)
разходи за строително-монтажни работи;
закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и
други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в
продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в
експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез
финансов лизинг;
специализирана техника и оборудване, пряко свързани със съхранението, разтоварването и
обработката на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг;
разходи за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане
в експлоатация включително придобити чрез финансов лизинг;
разходи за консултански услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни
проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим
строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
разходи за закупуване
р
у у
на земя, която има пряка
р
връзка
р
с предвидената
р
инвестиция и е в р
размер
р
до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта;
специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с морската дейност
на пристанището, като средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за
поддържане на подходите на пристанището, плаващи подемни устройства, плавателни
средства, свързани с чистотата на водната среда, и други подобни, съгласно добрите риболовни
практики, възприети от Европейския съюз, включително придобити чрез финансов лизинг;
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;
разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

�
�

�
�
�
�
�

�

�
�

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

�

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

�

в. съоръжения за сигурност и контрол;

�

г. дейности за повишаване степента на безопасност на пристанищните съоръжения;
11.

разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци:
а. съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците, включително придобити чрез
финансов лизинг;
б. пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на
околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг.

�
�
�

11.1 Кандидатствам за финансово подпомагане за сумата от ______________________лева,
съгласно приложеното инвестиционно намерение.
11.2 Размер на безвъзмездната финансова помощ _____________________ лева, съгласно
приложеното инвестиционно намерение, което представлява _____________%;
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Документи

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1
2
3

4

5
6

7
8
9

10

Инвестиционно намерение, част А по образец, включително на електронен носител във
формат "xls";
Анализ приходи-разходи по образец;
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
представляващо кандидата;
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично
от кандидата, издадено за да послужи пред Изпълнителна агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА);
Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, т. 1, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 11, ал. 2, т. 3
от наредбата;
Копие от решение на Общинската избирателна комисия (изисква се за кандидати общини);
Решение на компетентния орган на юридическото лице с нестопанска цел за
кандидатстване по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"(ОПРСР)20072013;
Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор;
Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ;
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 един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението за
кандидатстване;

11

Валидно Удостоверение за експлоатационна годност, издадено от Изпълнителна агенция
"Морска администрация" (ИАМА);

12

Документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху
терена и съоръженията на пристанището:
1. нотариален акт, акт за държавна или общинска собственост или друг равностоен
документ (оригинал или заверено копие);
2. актуална скица - извадка за имота от одобрена кадастрална карта или от действащ
подробен устройствен план, с нанесени граници, пътни комуникации и сгради;
3. за пристанища - публична държавна или общинска собственост - решение за
определяне на концесионер и сключен договор за предоставяне на концесия (заверено
копие), с оставащ срок към момента на кандидатстване не по-малък от 10 години;
4. договор за ползване на територията и/или договори за предоставяне на пристанищни
услуги;

13

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по
чл. 18, ал. 3, т. 1 - най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал, които
съдържат фирмата на търговското дружество, срок на валидност на офертата, дата на
издаване на офертата, подпис и печат на оферента за всяка доставка/услуга на стойност,
по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена
в лева или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от технически спецификации.
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 строителномонтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС)
и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от
съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Конкурентни оферти не
се изискват при закупуване на активи по чл. 18, ал. 2, т. 4 и 7;

� да
� да
� да
� да � непр
� да � непр
� да � непр
� да � непр
� да � непр
� да � непр
� да

� да

� да
� да
� да � непр
� да � непр

� да � непр
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13а

За кандидат, който не е възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 18,
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
оборудване, изготвено 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. Оферентите - местни
лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното си законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да
извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферти не се изискват при
закупуване на активи по чл. 18, ал. 2, т. 4 и 7;

� да � непр

13б

За кандидат, който не е възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 18,
ал. 3, т. 3 - една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското
дружество, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и
печат на оферента за всяка доставка/услуга на стойност, равна или по-малка от левовата
равностойност на 15 000 евро. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с
описан ДДС. Офертите се придружават от технически спецификации. Оферентите - местни
лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а
оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност
съгласно националното си законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален
регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да
извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферти не се изискват при
закупуване на активи по чл
чл. 18
18, ал
ал. 2
2, тт. 4 и 7;

� да � непр

13в

За кандидат, който не е възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - за разходи по чл. 18,
ал. 2, т. 4 и т. 6, в случай че са извършени преди подаване на заявлението за
кандидатстване, кандидатът представя заверени копия на подписан договор с избрания
доставчик или изпълнител с разбивка на разходите по дейности, както и
разходооправдателен документ за извършения разход;

� да � непр

13г

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП в случаите по
чл. 18, ал. 3, т. 10 - обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана
офертата с най-ниска цена;

� да � непр

13д

За кандидат, който се явява възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - за разходи по чл.
18, ал. 2, т. 4 и т. 6, в случай че са извършени преди подаване на заявлението за
кандидатстване, кандидатът представя заверено копие на документите от проведената,
съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и;

� да � непр

14

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

� да

15

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

� да

16

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

� да

17

Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане,
с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена ( не се изисква от кандидати по
чл. 10, т. 2);

� да � непр

18

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

� да � непр

19

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

� да � непр

20

Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.12 ал.3 ( не се изисква от кандидати по
чл. 10, т. 2).

� да � непр
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ІІ. Специфични документи в зависимост от дейността, за която се кандидатства
А.

В случаите, в които се кандидатства за строителство или реконструкция на
сгради,съоръжения, помещения и инфраструктура, монолитно строителство:

� да � непр

21

Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите части
� да � непр
и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община;

22

Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от
копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за които � да � непр
не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията);

Б.
23
В.
24

В случаите, в които се кандидатства за изграждане на сгради, съоръжения и помещения
състоящи се от преместваеми обекти:
Разрешение за поставяне на съоръжението, издаден от компетентен орган;
Закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е в размер до 10 % от
общите допустими разходи по проекта:

� да � непр
� да
� да � непр

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

ІІІ. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

� да
� да � непр

1
2
3
4
5

Част Г
1
2
3
4

5

6

7
8

Декларации

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА.
Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие".
Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Европейския съюз за същата
инвестиция.
Декларирам че съм запознат
Декларирам,
запознат, че информацията
информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя 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 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 данни и предоставени документи с невярно съдържание.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване.

� да
� да
� да
� да

� да

� да

� да
� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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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. Вписва се ЕИК/Булстат ;

2.

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

Попълва се управител, директор и др.
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице.
5. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация.
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт/
6.
ръководител на проекта.
7. Попълва се адресът за кореспонденция.
ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
8.1. 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
8.2.
за обособена част от него.
3.
4.

ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
9. Отбележете сектора, в който кандидатствате.
10. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете размера на инвестицията и безвъзмездната финансова помощ, за които кандидатствате,
11.
съгласно приложеното инвестиционно намерение, част А.
V. В част Г, т. 11 се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
12. І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
3 Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал само, когато заявлението не се подава
4.
лично от кандидата.
5. Документът е задължителен за лицата по чл. 10, т. 1, 3 и 4 от наредбата.
6. Документът е задължителен за кандидати общини.
7. Документът е задължителен за лицата по чл. 10, т. 3 от наредбата.
8. Документът е задължителен за лицата по чл. 10, т. 3 от наредбата.
9. Документът е задължителен за лицата по чл. 10, т. 1, 3 и 4 от наредбата.
10. Документът е задължителен.
11. Документът е задължителен.
Документите са задължителни. Документ по т. 12.3 се предоставя, в случай че пристанището е
12. публична държавна или общинска собственост. Документ по т. 12.4 се предоставя, в случай че
пристанището не е собственост на кандидата.
13. Документът е задължителен, ако е приложим.
13а. Документът е задължителен, ако е приложим.
13б. Документът е задължителен, ако е приложим.
13в. Документът е задължителен, ако е приложим.
13г. Документът е задължителен, ако е приложим.
13д. Документът е задължителен, ако е приложим.
14. Документът е задължителен.
15. Документът е задължителен.
16. Документът е задължителен.
17. Документът е задължителен за лицата по чл. 10, т. 1, 3 и 4 от наредбата.
18. Документът е задължителен, ако е приложим.
19. Документът е задължителен, ако е приложим.
20. Документът е задължителен за лицата по чл. 10, т. 1, 3 и 4 от наредбата.
12. ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за
кандидатстване, в зависимост от дейността, за която се кандидатства
Кандидатите отбелязват "Да", ако кандидатстват за посочената дейност или "Непр.", ако
кандидатстват за друга/и дейност/и.
21. Документът е задължителен при кандидатстване за строителство и реконструкция съгласно текста.
22. Документът е задължителен при кандидатстване за строителство и реконструкция съгласно текста.
23. Документът е задължителен при кандидатстване за преместваеми обекти съгласно текста.
24. Документът е задължителен при кандидатстване за закупуване на земя.
12. ІІІ. Кандидатите отбелязват "Да", ако предоставят 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.
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VI. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
VII. Заявлението за кандидатстване, инвестиционното намерение Част А се подписват и подпечатват в
присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
VIII. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
IХ. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
на заявлението за кандидатстване.
Х. 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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Приоритетна ос 3
Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и
покрити лодкостоянки

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
( част А)
за
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование на проекта)
___________________________________________________________________________
(име на кандидата)
І. Описание на инвестиционния проект - структура, стойност, източници на финансиране
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 дейността, която ще се извършва след реализацията на проекта. Необходимо е да се посочи съответствието на проекта със
заложените общи цели на мярката.
1.2. По какъв начин изпълнението на проекта ще донесе ползи за заетите в сектор "Рибарство" и ще допринесе за развитието на рибарските дейности в района.
В тази част се описва предимствата на проекта пред други подобни проекти, по какъв начин ще улесни заетите в сектора и как ще се отрази неговата реализация върху
целия сектор "Рибарство"
1.3. По какъв начин изпълнението на проекта ще допринесе за опазването на околната среда.
В тази част се описва как ще се отрази реализацията на проекта върху околната среда в региона и водите на Черно море. Какви мерки ще бъдат взети при изграждането на
инвестицията и след това при нейното функциониране, с цел опазване на околната среда.
1.4. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура

ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете източниците за финансиране на инвестиционния проект.

Таблица 1

Източници на финансиране

Сума

Процент от
общата сума
на
инвестицията
(%)

A

Б

В

Общ размер на инвестицията (вкл. и
разходите, за които не се кандидатства)
Съфинансиране от страна на кандидата със
собствени средства
Публично съфинансиране
Друг източник за финансиране (заеми,
кредити и др.)
1. Обш размер на разходите, за които се
кандидатства за публично финансиране
Съфинансиране от страна на кандидата със
собствени средства
Публично съфинансиране в размер на ..... %,
за което се кандидатства
Друг източник за финансиране (заеми,
кредити и др.)

100%

2.2. 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 и др. документи, свързани с
проекта), като се обосновава конкретния избор. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява възложител по чл. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и
предвижда разходи по чл. 18, ал. 2, т. 4, 6 и 7, се прави подробно описание на проведената процедура. За дейностите, заложени за изпълнение след одобрение на проекта, в
случаите когато кандидатът се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се описват начина за определяне на прогнозните
стойности на всеки разход.
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2.3. В табличен вид (Таблица 2) представете структурата и стойността на инвестиционния проект.

Таблица 2
№

1

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Разходи за дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване, СМР и др.)

Общо по т. 1

0,00
0,00
0,00

Общо по т. 2

0,00
0,00
0,00

Общо по т. 3

0,00
0,00
0,00

...
...

2

Разходи за дълготрайни нематериални активи (напр. софтуерни продукти и др.)

...
...
3

Разходи за услуги

...
...
4

Други разходи

...
...

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

Общо по т. 4

n

Общо разходи

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)
1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива/дейността;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за безвъзмездна финансова помощ;
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/услуги.

2.4. В табличен вид (Таблица 3) представете разходите, за които не кандидатствате.

Таблица 3 Разходи, за които не кандидатствате
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

1
2
n

Общо
2.5. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата:
• Дата на междинно плащане:
• Краен срок на изпълнение:

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

месец________________ година __________________
месец________________ година __________________
месец________________ година __________________

2.6. Видове плащания:
Желая да се възползвам от следните видове плащания:
1. Авансово
� да
В размер на ............................ лева

� не

2. Междинно Етап 1,
съгласно Таблица № 4
В размер на ............................ лева

� да

� не

3. Междинно Етап 2,
съгласно Таблица № 4
В размер на ............................ лева

� да

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

Таблица 4
№

Вид

К-во

мярка

Единична
цена

Стойност

А

Б

В

Г

Д

І. Етап:
1.
....
n

Общо за І - ви етап:

ІІ. Етап:
1.
....
n

Общо за ІІ - ри етап:

ІІІ. Етап - окончателен:
1.
....
n

Общо за ІІІ - ти етап:

Таблица 4 не е задължителна и се попълва само в случаите, когато кандидатът желае да получи междинно плащане за обособена част от инвестицията.
В Таблица 4 се попълват всички активи и дейности от Таблица 2, които кандидатът желае да бъдат включени в съответния етап.
ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

1

Подобряване сигурността, безопасността на пристанищата и качеството на предлаганите пристанищни услуги.

�

2

Подобряване на условията за разтоварване и съхраняване на уловите.

�

3

Подобряване безопасността на рибарите чрез изграждането на покрити лодкостоянки.

�

3.2. Количествени показатели
Настоящо състояние

Показатели

Бъдещо състояние (след реализирането на
проекта)

1

Модернизирани рибарски пристанища (бр.)

Модернизирани рибарски пристанища (бр.)

2

Модернизирани/ реконструирани кейови
места за разтоварване (бр.)

Модернизирани/ реконструирани кейови
места за разтоварване (бр.)

3

Изградени/модернизирани покрити
лодкостоянки (бр.)

Изградени/модернизирани покрити
лодкостоянки (бр.)

Показатели

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________
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Приложение № 2
към чл. 23, ал. 1, т. 3, буква „в“
КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ
НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ
Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища:
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван
в следната последователност:
1. Подобряване на условията, при които рибните продукти и
продуктите от внос се разтоварват, преработват, съхраняват
в пристанищата и продават на центровете за първа продажба
2. Изграждане, модернизация и разширяване на кейове, подобряващи безопасността
3. Преработка и съхранение на отпадъците
4. Други инвестиции
Точки за оценка:
Брой корабни места над 100
Брой корабни места от 50 до 99
Под 50
Увеличение на съществуващи сгради и помещения
Дължина на кейовата стена над 100 метра
Дължина на кейовата стена от 50 метра до 100 метра
Дължина на кейовата стена под 50 метра
Максимален брой точки
Инвестиции в преструктуриране и модернизация на места (кейове)
за разтоварване:
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната
последователност:
1. Подобряване на условията, при които рибните продукти
се разтоварват, преработват и съхраняват в местата за разтоварване
2. Изграждане, модернизация и разширяване на кейове, подобряващи безопасността по време на разтоварване или товарене
3. Инвестиции в осигуряването на лед, вода и електричество
4. Други инвестиции
Точки за оценка:
Дължина на кейовата стена от 50 метра до 100 метра
Дължина на кейовата стена от 30 до 50 метра
Дължина на кейовата стена под 30 метра
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения
за разтоварване и съхранение над 50 м 2
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения
за разтоварване и съхранение от 30 м 2 до 50 м 2
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения
за разтоварване и съхранение от 20 м 2 до 30 м 2
Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на
малки покрити лодкостоянки
Брой корабни места над 30
Брой корабни места от 10 до 30
Под 10

Коефициент на точките за
оценка
*1

*0,8
*0,5
*0,4
50
40
20
50
40
20
100

*1

*0,8
*0,5
*0,4
50
40
20
50
40
20

50
40
10
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Приложение № 3
към чл. 30, ал. 1

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

Печат:

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

ЕИК №:
Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

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

Презиме:

Фамилия:
Л. К.№:

издадена на:

от:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

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

Област:

ЕГН:
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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 Копие от документ за самоличност на бенефициента.
2 Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на
подаване на заявка за плащане, идентична с тази, посочена в договора.

� Да

� Да
� Да

3 Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай че
документите не се подават лично от бенефициента.

� Да

�Непр.

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

� Да
� Да

�Непр.
�Непр.

6 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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7 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.

8 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.

2 Решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или решение на
общинския съвет за одобряване на запис на заповед (задължително за
общини).
3 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).

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

4 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.

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

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

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

� Да

�Непр.

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

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

� Да

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

подпис и печат

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

подпис и печат

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

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

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

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

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

1

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

2 Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
Да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, се представя превод на
български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
3 книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (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.) (ДВ,
бр. 45 от 11 май 2001 г.).
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Приложение № 4
към чл. 32, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане
Мярка 3.3

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.3 -Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за
разтоварване и покрити лодкостоянки
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултури"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА:
Вид плащане:
Получено:

Междинно �
Авансово плащане �

Окончателно �
Междинно плащане �

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

Печат:
Попълва се от бенефициента - ЮЛ
Наименование на бенефициента (по съдебна регистрация)

ЕИК :

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail

Попълва се от законния представител на бенефициента

Име на бенефициента
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. /паспорт №:

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:

Фамилия:
от:

ЕГН:

дата:

Местоположение на инвестицията: Област
Община
Адрес:

град/село
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Заявка за плащане
Мярка 3.3

Извършените от мен разходи, за които заявявам финансово подпомагане,
са в размер на: ________________________________ лева.
Безвъзмездната финансова помощ, която заявявам за изплащане е в размер на: __________________лева.
Описание на инвестицията:

МЯРКА 3.3 - Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване
и покрити лодкостоянки

Допустими сектори:
Сектор 01-Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища

� Да

Сектор 02 -Инвестиции в преструктурирането и модернизацията на съществуващи кейови места за
разтоварване

� Да

Сектор 03 - Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки

� Да

Допустими разходи:
1. Разходи за строително-монтажни работи (СМР);
2. Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко
свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за осъществяване
на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на
оборудването/машините/съоръженията;
3. Специализирана складова техника и оборудване, пряко свързани със съхранението и обработката на
рибните продукти;

� Да
� Да

� Да

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

� Да

5. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в
експлоатация;

� Да

6. Предварителни разходи за инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на инвестиционния проект
и неговите проектни части;

� Да

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;

� Да

8. Специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с морската дейност на
пристанището, като средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за поддържане на
подходите на пристанището, плаващи подемни устройства, плавателни средства свързани със чистотата на
водната среда и други подобни, съгласно добрите риболовни практики, възприети от Европейския съюз;

� 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. Разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

� Да

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

� Да

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

� Да

в. съоръжения за сигурност и контрол;

� Да

г. дейности за повишаване степента на безопасност на пристанищните съоражения;

� Да

11. Разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци:

� Да

а. съоражения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;

� Да

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

� Да
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Заявка за плащане
Мярка 3.3

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.

� Да

3

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

� Да

� Непр.

4

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

5

Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на
производителите

� Да

� Непр.

6

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

7

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

� Да

8

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

� Да

9

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

� Да

10

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

11

Копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или правото на ползване
върху терена и съоръженията на пристанището с оставащ срок към момента на
кандидатстване не по-малък от 10 години.

� Да

12

13
14

15

16

Договор за строителство, 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.
Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за
всеки обект на инвестицията, съдържащ подробно описание на техническите
характеристики.
Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.
Платежен документ (касова бележка/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 чл. 3, ал. 1 от
Наредба № 27 за статистиката на платежния баланс (Приета от Българската народна
банка на 24 юли 2003 г.,обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 69 от 5 август 2003
г.;изм. и доп., бр. 111 от 2003 г., в сила от 1 януари 2004 г.;бр. 7 от 2007 г.; бр. 102 от
2009 г )
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
� Да

� Да

� Да

� Непр.

� Непр.

17

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

� Да

18

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

� Да

19
20

Декларация от доставчици, че предмета на инвестиция (за оборудване) не са втора
употреба.
Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има
извършени плащания.

Да

� Непр.

� Да

21

Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.

� Да

22

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

� Да

23

Копие от удостоверение за регистрация на обекта от НВМС съгласно Закона за
храните. (Документа се изисква за Сектори 1 и 2).

Да

� Непр.
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Заявка за плащане
Мярка 3.3

Б. Специфични документи:

Разходи за строително-монтажни работи;
Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 7и
1 №12, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителство (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4
Май2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г.)
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от
него), при предаването на строежа и строителната документация от строителя на
2 възложителя (образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителство) – при кандидатстване за окончателно
плащане.
Протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него),
(образец №16, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и
3
протоколи по време на строителство) – при кандидатстване за окончателно плащане
(в зависимост от характера на инвестицията).

� Да

� Непр.

� Да

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

4

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

� Да

5

Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи на
предмета на инвестицията (в случай на закупуване на оборудване).

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване;
Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец №17,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
1
на строителство), в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна
уредба.
Сертификати за качество или декларация за съответствие на всички елементи на
2
предмета на инвестицията.
Складови транспортни средства, пряко, свързани със съхранението и обработката на
рибните продукти;

� Да
� Да
� Да

� Непр.

1

Декларация за съответствие от производителя на техниката.

� Да

2

Типово одобрение за дизелови двигатели с мощност над 19 kW.

� Да

� Непр.

� Да

� Непр.

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

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

� Да

2

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

� Да

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

� 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

3

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

� Да

Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и
опазване на околната среда и водите (въвеждане на системи за управление на
предприятията и разработване на НАССР);
1

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

� Да

� Непр.

� Непр.

� Да

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
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Заявка за плащане
Мярка 3.3

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 обекта 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
8

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

Настоящо състояние
1.
2.
3.

Показатели

Модернизирани рибарски пристанища (бр.)
Модернизирани/ реконструирани места за разтоварване
(бр.)
Изградени/модернизирани покрити лодкостоянки (бр.)

Име на бенефициента

подпис и печат

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

подпис и печат

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

подпис и печат
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Таблица за разходите
Мярка 3.3

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

Вид на плащането:
№ на проекта от ИАРА:

Окончателно

Междинно

№ на зявката:

№

Вид на
инвестицията

Вид на разхода

Количество

Мерни ед.

Цена за
актив без
ДДС

Обща сума без ДДС

No на фактурата

Дата на
фактурата

No на
застрахователната
полица

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

0,00 лв

2

0,00 лв

3

0,00 лв

4

0,00 лв

5

0,00 лв

6

0,00 лв

7

0,00 лв

0,00 лв (A)

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

0,00 лв

Обща сума на разходите

(B)

0,00 лв (C)

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

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на
допустими разходи

Обща сума без ДДС
0,00 лв (D)

0,00 лв

(E)

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________
Мл. експерт/експерт РРА-РА

Име, подпис, дата, печат
РРА- РА
Име, подпис, дата

Приложение № 5
към чл. 44, ал. 1

Покритие на застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия;
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или падащи предмети от тях;
3. Буря, ураган;
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед;
5. Измокряне от забравени кранове или чешми или авария на водопроводни или отоплителни инсталации;
6. Наводнения от природни бедствия;
7. Свличане на земни маси;
8. Земетресения;
9. Кражби от всякакъв тип;
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт;
6260
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-46-424
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка
с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ
от Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик,
и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам да се
преработи частично влезлият в сила план за
земеразделяне на земеделски земи в землището
на с. Черногорово, община Пазарджик, област
Пазарджик, за имоти с № 001077, 001079 и 001195
с обща площ на преработката 4,377 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6088

За министър:
Св. Боянова

ЗАПОВЕД № РД-46-425
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Русе, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра на
земеделието и храните нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне
на землището на гр. Глоджево, община Ветово,
област Русе, за имот № 132003 с обща площ на
преработката 7,574 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния директор на Главна дирекция
„Земеделие и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

6089

За министър:
Св. Боянова

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-81
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на Община Белица, Решение № 16 по протокол
№ 2 от 17.02.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Белица, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Благоевград, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допъл-

нена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и
науката, поради намаляване броя на учениците
под нормативно определения минимум и привеждане статута на училището в съответствие с
изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 4 ЗНП считано от
15.09.2012 г. преобразувам СООУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – гр. Белица, в Гимназия „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Белица, община Белица,
област Благоевград, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на СООУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Белица, община Белица, област
Благоевград, ще продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на учениците от І до VІІІ клас на СООУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Белица, община Белица, област
Благоевград, да се съхранява в СОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Белица, община Белица,
област Благоевград, а на учениците от ІХ до ХІІ
клас – в преобразуваната гимназия.
4. Учениците от СООУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – гр. Белица, община Белица, област
Благоевград, ще продължат да се обучават в
преобразуваната гимназия.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
6192
ЗАПОВЕД № РД-14-82
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на Община Свищов, Решение № 149 (т. ІІ) по
протокол от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Свищов, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Велико Търново, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, закривам ОУ „Стефан Караджа“ – с.
Вардим, община Свищов, област Велико Търново,
при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Свищов.

БРОЙ 50
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3. Учениците от ОУ „Стефан Караджа“ – с. Вардим, община Свищов, област Велико Търново, да
се пренасочат към СОУ „Димитър Благоев“ – гр.
Свищов, община Свищов, област Велико Търново,
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Стефан Караджа“ – с. Вардим, община
Свищов, област Велико Търново, да се съхранява
в СОУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов, община
Свищов, област Велико Търново.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище, да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6193

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-83
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на Община Свищов, Решение № 149 (т. ІІІ) по
протокол от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Свищов, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Велико Търново, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум
и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, закривам ОУ „Петко Р. Славейков“ – с. Козловец, община Свищов, област
Велико Търново, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Свищов.
3. Учениците от ОУ „Петко Р. Славейков“ – с.
Козловец, община Свищов, област Велико Търново, да се пренасочат към ОУ „Христо Ботев“ – с.
Алеково, община Свищов, област Велико Търново,
при условията на чл. 9 ЗНП.
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4. Задължителната документация на учениците от ОУ „Петко Р. Славейков“ – с. Козловец,
община Свищов, област Велико Търново, да се
съхранява в ОУ „Христо Ботев“ – с. Алеково,
община Свищов, област Велико Търново.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6194

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-84
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
3 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на
Община Костинброд, Решение № 104 по протокол
от 02.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Костинброд, становище от Регионалния инспекторат по
образованието – Софийска област, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум
и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, преобразувам ОУ „Отец Паисий“ – с. Драговищица, в НУ „Отец Паисий“ – с.
Драговищица, община Костинброд, Софийска
област, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на ОУ „Отец Паисий“ – с.
Драговищица, община Костинброд, Софийска
област, ще продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на учениците от V до VІІІ клас на ОУ „Отец Паисий“ – с.
Драговищица, община Костинброд, Софийска
област, да се съхранява в СОУ „Д-р Петър
Берон“ – гр. Костинброд, община Костинброд,
Софийска област.
4. Учениците от V до VІІІ клас на ОУ „Отец
Паисий“ – с. Драговищица, община Костинброд,
Софийска област, да се обучават в СОУ „Д-р Петър

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

Берон“ – гр. Костинброд, община Костинброд,
Софийска област.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-85
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на Община Своге, Решение № 119 по протокол
№ 15 от 18.05.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Своге, становище от Регионалния инспекторат по
образованието – Софийска област, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 15.09.2012 г. закривам
ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Томпсън, община
Своге, Софийска област, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Своге.
3. Учениците от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с.
Томпсън, община Своге, Софийска област, да
се пренасочат към ОУ „Д-р Петър Берон“ – с.
Реброво, община Реброво, Софийска област, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Томпсън, община
Своге, Софийска област, да се съхранява в ОУ
„Д-р Петър Берон“ – с. Реброво, община Реброво,
Софийска област.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6196

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-94
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Пазарджик, Решение № 68
по протокол № 4 от 28.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците, довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно
определения минимум и осигуряване на качествен
образователно-възпитателен процес, считано от
15.09.2012 г. закривам ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Росен, община Пазарджик, област
Пазарджик, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Пазарджик.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Росен, община Пазарджик, област
Пазарджик, да се пренасочат към НУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик, и Прогимназия „Асен
Златаров“ – с. Черногорово, община Пазарджик,
област Пазарджик, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците от І до ІV клас на ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Росен, община Пазарджик, област
Пазарджик, да се съхранява в НУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Черногорово, община Пазарджик,
област Пазарджик, а на учениците от V до VІІІ
клас – в Прогимназия „Асен Златаров“ – с. Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
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Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9
ЗАПОВЕД № РД-14-96
от 18 юни 2012 г.

ЗАПОВЕД № РД-14-95
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на Община Белене, Решение № 56 по протокол
№ 7 от 23.04.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Белене, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Плевен, и становище на
експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам
ОУ „Проф. Ив. Шишманов“ – с. Деков, община
Белене, област Плевен, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Белене.
3. Учениците от ОУ „Проф. Ив. Шишманов“ – с. Деков, община Белене, област Плевен,
да се пренасочат към ОУ „Васил Левски“ – гр.
Белене, община Белене, област Плевен, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците от ОУ „Проф. Ив. Шишманов“ – с. Деков,
община Белене, област Плевен, да се съхранява в
ОУ „Васил Левски“ – гр. Белене, област Плевен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Брезово, Решение № 129
по протокол № 12 от 16.05.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Брезово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пловдив, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване
броя на учениците, довело до невъзможност за
формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и осигуряване на
качествен образователно-възпитателен процес,
считано от 1.09.2012 г. закривам Прогимназия
„Отец Паисий“ – с. Пъдарско, община Брезово,
област Пловдив, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Брезово.
3. Учениците от Прогимназия „Отец Па
исий“ – с. Пъдарско, община Брезово, област
Пловдив, да се пренасочат към ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Стрелци, община Брезово, област
Пловдив, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от Прогимназия „Отец Паисий“ – с. Пъдарско,
община Брезово, област Пловдив, да се съхранява
в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Стрелци,
община Брезово, област Пловдив.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

Министър:
С. Игнатов

Министър:
С. Игнатов

6205

6206

Министър:
С. Игнатов
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1612
от 21 юни 2012 г.
С оглед необходимостта на Община Бургас
от реконструкция и модернизация на рибарско
пристанище „Сарафово“, което обхваща част
от УПИ ІІ, находящ се в кв. 63 по плана на
кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез разширяване на
границите му посредством пристрояване на съществуващи имоти с идентификатори 1235, 1236
и 1241 и ново строителство в имоти с проектни
идентификатори 1245, 1246 и 1247 и на основание
чл. 112е, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България (ЗМПВВППРБ) и чл. 134,
ал. 2, т. 1, 2 и 6 във връзка с чл. 136, ал. 1,
чл. 128, ал. 13 ЗУТ и чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
(ЗУ ЧК) и писмо-за явление на възлож ител я
Община Бургас изх. № 04-00-129 от 07.05.2012 г.
(наш вх. № АУ 14-19 от 08.05.2012 г.), задание за
проектиране, одобрено от заместник-кмета на
Община Бургас, с изложени фактически мотиви
за одобряването на плана, писмо изх. № МП-84
от 31.05.2011 г. на заместник-кмета на Община
Бургас за разрешаване изработването на подробен
устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ІІ, кв. 63 по плана
на кв. Сарафово, протокол № 2 от 16.02.2012 г.
на Областния експертен съвет по устройство на
територията, Генерален план за развитие на рибарско пристанище ,,Сарафово“, Решение № БС42-ЕО от 21.05.2010 г. и писмо изх. № 4669 от
25.08.2011 г. на Регионалната инспекция – Бургас,
при Министерството на околната среда и водите,
писма-становища на Регионалната здравна инспекция – Бургас изх. № 53-07-64 от 21.02.2012 г.
и на Министерството на здравеопазването изх.
№ 04-15-113 от 17.05.2012 г., съгласувателни писма
на: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изх. № 06-02-91
от 16.05.2012 г. и изх. № 06-02-105 от 14.06.2012 г.,
Министерството на отбраната изх. № 09-00-15 от
27.01.2012 г., Министерството на земеделието и
храните изх. № 04-00-4 от 17.02.2012 г., Регионалния исторически музей – Бургас, изх. № РД-12-400-189 от 14.05.2012 г., съгласувателни писма на
експлоатационните дружества „ЕВН България
ЕР“ – АД, „В и К“ – ЕАД, Бургас, „БТК“ – АД,
Акт за публична общинска собственост № 6972 от
10.04.2012 г. и актове за публична държавна собственост: № 6019, № 6020, № 6021, № 6022, № 6023
и № 6024, всичките от 27.04.2012 г., придружени
с актуални скици от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър – Бургас, и решения
по протокол № УТ-01-02-15 от 17.05.2012 г. на
Националния експертен съвет по устройство на
територията и регионална политика при МРРБ
одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за кв.
63 по плана на кв. Сарафово – гр. Бургас, като
се образува нов УПИ ІІ – за поземлени имоти с
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идентификатори по кадастралната карта на гр.
Бургас 07079.820.1234, 07079.8201235, 07079.8201236,
0 70 79.82 01238 , 0 70 79.82 01239, 0 70 79.82 012 41,
07079.82 012 42 , 07079.82 012 45, 07079.82 012 4 6,
07079.8201247, с отреждане – ,,за рибарско пристанище“, попадащ в охранителна зона „А“ по
ЗУЧК, съгласно приетата графична и текстова
част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.
Проектът е придружен от план-схеми по части:
„Специализирана схема“, „Електроснабдяване“,
„Вoдоснабдяване и канализация“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

6241

Министър:
Л. Павлова

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 5
от 20 юни 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 ППЗУПГМЖСВ и
решения на общинските съвети Управителният
съвет на Националния компенсационен жилищен
фонд реши:
1. Утвърждава числен състав и председател
на местна комисия, както следва:
Област Добрич: Община Каварна с председател
Дарина Андреева Колишева и 9-членен състав.
Поименният числен състав на комисията,
посочен в решениет о на общ инск и я съвет,
представлява неразделна част от решението на
Управителния съвет.
Новоутвърдената местна комисия е легитимна
да извършва дейността си след обнародване на
решението на Управителния съвет в „Държавен
вестник“ за числения състав и нейния председател
и действа по време на мандата на предложилия
я общински съвет.
2. Утвърждава промяна в персонален състав
на местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
при Община Стражица, област Велико Търново
(ДВ, бр. 100 от 2011 г.), както следва:
– освобождава Георги Петров Станев – председател на местната комисия;
– утвърждава Красимира Иванова Желязкова
за нов председател на същата.
Промяната е предложена с Решение № 91,
прието с протокол № 8 от 24.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стражица.
Новоутвърденият председател е легитимен
да взема управленски решения, да подписва
протоколи на местната комисия от деня на обнародване на решението на Управителния съвет
в „Държавен вестник“ и да действа през мандата
на предложилия го общински съвет.

6009

Председател:
М. Тотева
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1528
от 14 юни 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „в“, чл. 4, ал. 2 и чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1
от Устройствения правилник на А генцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 1793 от 14.06.2012 г.
на изпълнителни я съвет А генци ята за приват иза ц и я и с лед п ри ват иза ц ионен кон т рол
открива процеду ра за приватизационна продажба на 28 741 дяла, представляващи 100 %
от капитала на „Ира – Комерсиал“ – ЕООД,
собственост на „Държавна консолидационна
компания“ – ЕА Д.
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
5974
РЕШЕНИЕ № 3251-П
от 13 юни 2012 г.
На основание чл. 8, ал. 4 и 7, чл. 22 г, ал. 3
ЗПСК, чл. 7, ал. 1, т. 14 и чл. 20, ал. 1, т. 3 от
Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)
във връзка с Протокол № РД-21-203 от 8.12.2011 г.
на министъра на икономиката, енергетиката и
туризма и в съответствие с протоколно решение
№ 1784 от 13.06.2012 г. на изпълнителния съвет
АПСК изменя и допълва Решение № 3217-П от
30 март 2011 г. (ДВ, бр. 31 от 2011 г.), както следва:
1. Текстът на Решение № 3217-П от 30 март
2011 г. става т. 1, като думите „пакет от 49 533
броя акции“ се заменят с „пакет от 495 330 броя
акции“, а думите „пакет от 43 494 броя акции“ се
заменят с „пакет от 434 940 броя акции“.
2. Създават се нови т. 2 и 3 със следното
съдържание:
„2. Паричните постъпления от продажба на
пакет от 495 330 броя акции с номинална стойност 1 лев всяка една, представляващи 33 % от
капитала на „Е.ОН България Продажби“ – АД,
Варна, и пакет от 434 940 броя акции с номинална
стойност 1 лев всяка една, представляващи 33 %
от капитала на „Е.ОН България Мрежи“ – АД,
Варна, собственост на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, да бъдат преведени по
сметка на „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8, ал. 4 ЗПСК.
3. Направените от АПСК разходи за осъществяване на приватизационната процедура да бъдат
заплатени от „Държавна консолидационна компания“ – ЕАД, София, съгласно чл. 8, ал. 7 ЗПСК.“
Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов
6107
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РЕШЕНИЕ № 3255–П
от 26 юни 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1,
чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1,
т. 1, чл. 3, ал. 3, чл. 5, 7 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройственния
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 1813 от 26.06.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Да се извърши продажба чрез публично
оповестен конкурс на един етап на 103 970 броя
акции, представляващи 100 % от капитала на
„Техноекспортстрой“ – ЕАД, София (наричано
по-нататък „дружеството“).
2. Конкурсната документация, която не съдържа информационен меморандум на дружеството,
може да бъде получена в сградата на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
в София, ул. Аксаков 29, стая 412. Цената на конкурсната документация е 4000 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол – само в лева, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG 39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD. Плащането се извършва преди получаване на конкурсната документация. Разходите
по заплащането на конкурсната документация са
за сметка на лицата.
3. Конкурсната документация по т. 2 се закупува в срок до 12-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Конкурсната документация се получава
след представяне на документ, от който да е вид
но лицето, оправомощено да закупи конкурсна
документация. В случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език.
5. В срок до 17-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“,
заинтересованите лица, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания
до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за даване на разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят
в писмена форма в срок три работни дни и се
предоставят на разположение на всички лица,
закупили конкурсна документация.
6. Информационният меморандум на дружеството ще бъде предоставен за закупуване
само на заинтересованите лица, отговарящи на
предварителните квалификационни изисквания,
посочени в т. 6.1 или 6.2, закупили конкурсна
документация и подписали декларация за неразгласяване на информация:
6.1. заинтерeсованото лице – стратегически
инвеститор, който кумулативно отговаря на
следните изисквания:
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6.1.1. да е надлежно у чредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут;
6.1.2. да осъществява дейности по проектиране,
строителство и инженеринг и/или проектиране
и изпълнение на инженерни съоръжения;
6.1.3. размерът на приходите от дейностите
по т. 6.1.2 на заинтересованото лице да бъде не
по-малко от 20 000 000 лв. общо за последните
три финансови години съгласно изготвените
одитирани годишни финансови отчети;
6.1.4. да има положителен финансов резултат
за всяка от последните три финансови години
съгласно изготвените одитирани годишни финансови отчети;
6.2. заинтересованото лице – финансов инвеститор, който кумулативно отговаря на следните
изисквания:
6.2.1. да е надлежно у чредено и валидно
съществуващо юридическо лице съгласно законодателството на държавата, чиято юрисдикция
урежда неговия правен статут;
6.2.2. да управлява финансови активи и/или
да притежава дялови участия в други дружества
на обща стойност не по-малко от 20 000 000
лв. общо за последните три финансови години
съгласно изготвените одитирани годишни финансови отчети.
Необходимите документи, които следва да
бъдат представени като доказателство за съответствие с посочените предварителни квалификационни изисквания, се съдържат в конкурсната
документация.
7. Не се допускат до участие в конкурса консорциуми (субекти във формата на търговски или
граждански дружества съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие
в конкурса), офшорни дружества, както и лица,
които имат просрочени публични задължения
към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица, обявени в несъстоятелност или са
в производство за обявяване в несъстоятелност,
както и лица, осъдени за банкрут.
8. Право да получат сертификат за регистрация
имат заинтересованите лица, които отговарят
кумулативно на предварителните квалификационни изисквания по т. 6.1 или 6.2 и са закупили
информационен меморандум на дружеството.
9. Цената на информационния меморандум на
дружеството е 10 000 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро, която се заплаща при
условията и в сроковете, посочени в конкурсната
документация. Разходите по заплащане на информационния меморандум са за сметка на лицата.
10. Депозитът за участие е парична вноска – 10 000 000 лв. или равностойността им в
евро, и се превежда по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, посочена в конкурсната документация,
най-късно до 15 ч. българско време на 44-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
11. Офертите на участниците в конкурса се
подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол в София,
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ул. Аксаков 29, в срок до 15 ч. българско време
на 44-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
12. Утвърждава конкурсната документация за
продажба чрез публично оповестен конкурс на
един етап на 103 970 броя акции, представляващи
100 % от капитала на „Техноекспортстрой“ – ЕАД,
София, и проекта на договор за приватизационна
продажба като част от нея.

6240

Изпълнителен директор:
Ем. Караниколов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-2
от 14 юни 2012 г.
На основание чл. 35, ал. 1 ЗКИР, както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър с вх. № 09-58 от 4.06.2012 г. от кмета
на Община Мирково откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за землищата на с. Мирково, с. Бенковски, с. Буново и с. Каменица, община Мирково,
Софийска област.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри за посочените райони,
е „Мапекс“ – АД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-121 от 2.04.2002 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, в общината и в
кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на районите, в съответствие с актовете за собственост.
4. Заповедта да се връчи на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област,
а копия от нея – на възложителя и изпълнителя.

6108

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

ОБЩИНА АКСАКОВО
ЗАПОВЕД № 409
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 3 ЗОС, чл. 62, ал. 2
АПК и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 313 от 3.05.2012 г. (ДВ,
бр. 41 от 2012 г.), като в т. I вместо: „собственост
на „Земеделска кооперация Въглен“, ЕИК по
БУЛСТАТ 103065449, представлявана от председателя Илия Желязков Арабаджиев, с адрес: с.
Въглен, община Аксаково, съгласно нотариален
акт за продажба № 98 от 22.02.2007 г., том І, рег.
№ 815, дело 98, вписан в Службата по вписвани-
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ята – Варна, вх. рег. № 4150 от 23.02.2007 г., акт
№ 22, том ХІІІ, дело 2931 от 2007 г.“, да се чете:
„собственост на Ибрахим Махмуд Амура с адрес:
Варна, ж.к. Възраждане 69, вх. 2, ет. 5, ап. 39,
съгласно нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 70, том І, рег. № 1936, дело
№ 60 от 2011 г., вписване по ЗС/ПВ в Службата
по вписванията, вх. рег. № 7712 от 19.04.2011 г.,
акт № 78, том ХХІІ, дело № 4614“.
ІІ. Всички останали разпореждания, незасегнати от тази заповед, остават непроменени.
ІІІ. Заповедта да се съобщи на „Земеделска
кооперация Въглен“ и Ибрахим Махмуд Амура
по реда и условията на АПК.
Тази заповед представлява неразделна част от
Заповед № 313 от 3.05.2012 г.
Кмет:
Ат. Стоилов

5800

ЗАПОВЕД № 410
от 8 юни 2012 г.
На основание чл. 25, ал. 3 ЗОС, чл. 62, ал. 2
АПК и чл. 44, ал. 2 ЗМСМА нареждам:
І. Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 315 от 3.05.2012 г. (ДВ,
бр. 41 от 2012 г.), като в т. I вместо: „собственост
на Атанас Костадинов Алексиев с адрес: Варна,
съгласно нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по ЗСПЗЗ, № 164
от 8.02.1999 г., том ІІ, рег. № 770, дело 368.“, да се
чете: „собственост на Ибрахим Махмуд Амура с
адрес: Варна, ж. к. Възраждане 69, вх. 2, ет. 5, ап.
39, съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 165, том І, рег. № 3561, дело
№ 138 от 2011 г., вписване по ЗС/ПВ в Службата
по вписванията, вх. рег. № 15701 от 7.2011 г., акт
№ 41, том ХLV, дело № 9349“.
ІІ. Всички останали разпореждания, незасегнати от тази заповед, остават непроменени.
ІІІ. Заповедта да се съобщи на Атанас Костадинов Алексиев и Ибрахим Махмуд Амура по
реда и условията на АПК.
Тази заповед представлява неразделна част от
Заповед № 315 от 3.05.2012 г.
Кмет:
Ат. Стоилов

5801

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 8-10
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8,
ал. 1, чл. 9 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения № 45-5 от 26.04.2011 г.,
№ 50-11 от 20.09.2011 г. и № 4-19 от 31.01.2012 г.
Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Намалява началната тръжна цена с още 20
на сто (или общо с 50 на сто от началната тръжна цена) – на 42 850 лв. без ДДС, и стъпката за
наддаване също с още 20 на сто (или общо с 50
на сто от стъпката на наддаване, определена с
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решение № 50-11 от 20.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Добрич), на 1000 лв., за приватизация
на следния недвижим нежилищен обект – частна
общинска собственост:
Част от едноетажна сграда със застроена площ
187 кв.м ведно с правото на строеж с предназначение: сграда за култура и изкуство, състояща се
от клуб, кафе, склад, зала за видeоигри и сервизни помещения, представляваща самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.2
и пристройка със застроена площ 67 кв.м ведно с
правото на строеж, представляваща самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 72624.615.7636.3
по кадастралната карта на гр. Добрич, одобрена
със Заповед № РД-18-15 от 12.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със
Заповед № КД-14-08-Д-433 от 24.03.2008 г. на началника на СГКК – Добрич, попадащи в сграда
с идентификатор 72624.615.7636.
Местонахождение: гр. Добрич, ж.к. Дружба 3,
самостоятелни обекти в сграда с идентификатори
72624.615.7636.2 и 72624.615.7636.3, кв. 601, урбанизирана територия, парцел І, зона ІІ.
Акт за общинска частна собственост № 4013
от 17.05.2008 г., вписан под вх. рег. № 8710 от
3.06.2008 г., акт № 136, том V, дело № 4044, им.
партида № 46949, 46950, в Службата по вписванията – гр. Добрич.
2. Продажбата на обекта ще се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – подробно описан в т. 1.
3.2. Приема нова начална тръжна цена без
ДДС в размер 42 850 лв.
3.2.1. Цената се оферира и се заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане: достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по
банковата сметка на Община – гр. Добрич, „Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС.
3.3. Стъпка на наддаване: 1000 лв.
3.4. Размер на депозита и краен срок за внасянето му – 10 на сто от началната тръжна цена,
който да се внесе по набирателната сметка на
Община – гр. Добрич: IBAN – BG 71 SOMB 9130
33 10000501, код SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14,
Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до
изтичане на срока за подаване на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цена на тръжната документация:
закупува се в Община – гр. Добрич, ул. България 12, в Центъра за услуги и информация на
общината, ет. 1, трето работно място „Общинска
собственост“, след заплащане на 77 лв. без ДДС
(92,40 лв. с ДДС) в Центъра за услуги и информация на общината, ет. 1, работно място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация: до 29-ия ден, считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложенията за
участие в търга: до 14 ч. на 30-ия ден считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
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вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
3.8. Срок за извършване на оглед на обекта на
търга: всеки работен ден до 29-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждането на търга: търгът за продажба да се проведе
на 31-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 15 ч., в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като част от нея.
3.11. Назначава за членове в комисията, която да организира и проведе търга, общински
съветници и резервен член, както и служител
на общинската администрация.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да
се обяви нов търг за продажба при условията на
това решение, но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.12.2. срок за подаване на предложенията за
участие в търга: до 14 ч. на 60-ия ден, считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в сградата на общината, ул. България
12, ет. 1, Център за услуги и информация, работно
място „Деловодство“;
3.12.3. срок за извършване на оглед на обекта
на търга – всеки работен ден до 59-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжната
документация;
3.12.4. място, ден и начален час на провеждането на търга: търгът за продажба да се проведе
на 61-вия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 15 ч. в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Сроковете по решението се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича на първия
следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на общината назначаване
на комисия за провеждане на търга, като се определя и председател на същата и последващите
съгласно закона действия по изпълнението на
решението.

6134

Председател:
А. Табаков

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 122
от 26 април 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 застрояване) за поземлен имот № 056007 по
плана на с. Писменово, местност Харманите,
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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. – 0,8, Нк – 7 м, и Кб – 9,50 м, минимална
озеленена площ – 50 %, с максимална застроена
площ на строително петно до 100 кв. м.
Посочените изменения са съгласно червените
и черните надписи и линии на приложения към
решението проект.
Председател:
М. Барцулева
6044

ОБЩИНА ШАБЛА
РЕШЕНИЕ № 148
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докл. записка с вх.
№ К-136 от 11.05.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.14.164, 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, изр. 1 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ж. Спасов
6136
РЕШЕНИЕ № 149
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докл. записка с вх.
№ К-139 от 11.05.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 16095.14.167, 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, изр. 1 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ж. Спасов
6137
РЕШЕНИЕ № 150
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с докл. записка с вх.
№ К-140 от 11.05.2012 г. Общинският съвет – гр.
Шабла, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) на
ПИ 24102.1.16, землище с. Дуранкулак, община
Шабла – устройствена зона Пч (чисто произ-
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водствена зона), поземлен имот с устройствено
предназначение – за техническа инфраструктура – базова станция, при показатели съгласно
представената документация.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Добрич, на основание
чл. 215, ал. 4, изр. 1 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

6138

Председател:
Ж. Спасов

РЕШЕНИЕ № 151
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 6 ПРЗУТ, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1,
т. 1, ал. 3, чл. 135 и 136 ЗУТ и докл. записка
с вх. № К-141 от 11.05.2012 г. Общинският съвет – гр. Шабла, одобрява проект за изменение
на ТУП/1997 г. и ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в зона „Ок“ в обхват
за ПИ 24102.34.452 с площ 10 870 кв.м с начин на
трайно ползване – нива, в землище с. Дуранкулак,
община Шабла, област Добрич, собственост на
„АНЦИО 2007“ – ООД, поземлен имот за жилищно строителство при следните устройствени
показатели: плътност на застрояване – 30 %;
Кинт. – 1,2; мин. озел. площ – 50 %, височина
на кота корниз – до 10 м.

6139

Председател:
Ж. Спасов

РЕШЕНИЕ № 152
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с § 6 ПРЗУТ, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 1,
т. 1, ал. 3, чл. 135 и 136 ЗУТ и докл. записка
с вх. № К-142 от 11.05.2012 г. Общинският съвет – гр. Шабла, одобрява проект за изменение
на ТУП/1997 г. и ПУП за промяна предназначението на земеделска земя в зона „Ок“ в обхват
за ПИ 24102.34.451 с площ 10 060 кв.м с начин на
трайно ползване – нива, в землище с. Дуранкулак,
община Шабла, област Добрич, собственост на
„АНЦИО“ – ООД, поземлен имот за жилищно
строителство при следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 30 %; Кинт. – 1,2;
мин. озел. площ – 50 %, височина на кота корниз – до 10 м.

6140

Председател:
Ж. Спасов

ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 77
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 и 23 и ал. 2
ЗМСМА и чл. 16, 17 и 30 ЗАТУРБ Общинският
съвет – с. Калояново, област Пловдив, закрива
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следните кметства в община Калояново: Горна
махала, Ръжево, Главатар, Отец Паисиево, Сухозем и Иван Вазово.
Председател:
Й. Вангов

6227

72. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства и във връзка
с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне
на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните
богатства – скалнооблицовъчни материали, в
площ „Бялото“, разположена в землището на с.
Дебръщица, община Пазарджик, област Пазарджик, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1

4535000

8573795

2

4535000

8574000

3

4534500

8574000

4

4534500

8573500

5

4534735

8573560
6110
9. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
ч л. 149, а л. 4 и ч л. 148, а л. 3 ЗУ Т за мес т н и к-м и н ис т ър ът на рег иона л но т о ра зви т ие
и благоустройството е издал Разрешение за
строеж № РС-25 от 15.06.2012 г., издадено за
обект „Тристранен контактен център (сграда
29) – част от Лот 2: „Рехабилитация, ремонт и
реконструкция на ГКПП „Капитан Андреево“,
намиращ се в им. № 000578, местност Саксон
алча, с. Капитан Андреево, община Свиленград,
област Хасково. На основание чл. 60, а л. 1
АПК е допуснато предварително изпълнение
на разрешен иет о за с т роеж. На основа н ие
чл. 149, ал. 4 ЗУ Т във връзка с чл. 132, ал. 1
и 2 АПК разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред А дминистративния съд – София-град, в 14-дневен
срок след обнародването в „Държавен вестник“
чрез МРРБ. Предварителното изпълнение може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София-град, в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6183
32. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 154,
ал. 5 във връзка с чл. 154, ал. 2, т. 5 и 6 ЗУТ
обявява, че на Агенция „Пътна инфраструктура“ – София, е издадена Заповед № РС-23 от
12.06.2012 г. на зам.-министъра на регионалното
развитие и благоустройството за допълване на
Разрешение за строеж № РС-53 от 28.09.2011 г.
за обект: АМ „Струма“ ЛОТ 1 в участъка „Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км
322+000: 1. Надлез на П.В. „Долна Диканя“
при км 305+469,175; 2. Многовидов надлез за
опазване на мечки при км 314+070; 3. Мно-
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говидов подлез за опазване на вълци при км
315+900, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60, ал. 1 АПК. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред ВАС в
3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. Заповед № РС-23
от 12.06.2012 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-53 от 28.09.2011 г. може да бъде
обжалвана в 14-дневен срок пред ВАС след
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6070
2. – Заместник-министърът на регионалното
развитие и благоустройството на основание
чл. 148, а л. 3 и чл. 145, а л. 2 ЗУ Т обявява,
че е издал Разрешение за строеж № РС-24 от
14.06.2012 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ за: обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка
„Санданск и – Кулата“ от к м 423+800 до к м
438+500, ІІ етап: АМ „Струма“ ЛОТ 4, в участъка „Сандански – Кулата“ от км 424+640 до
км 435+560 и етапна връзка при км 438+500
(о т к м 438+50 0 до к м 438+78 0) – о с новно
трасе и изместване на засегнати елементи на
т ех н и ческ ата и нфрас т ру к т у ра, с доп уснат о
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 АПК. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУ Т
във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК издаденото
разрешение за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред А дминистративния съд – София-град, в 14-дневен срок след
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, а по отношение на чл. 60
АПК – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6069
96. – Национа лната агенци я за при ходите,
Териториа лна дирек ци я – Бу ргас, на основание ч л. 239, а л. 2 и 3 и ч л. 253 ДОПК с постановление за въ злагане на недви ж им имо т изх.
№ 2396/2010/0 0 0159 от 14.06.2012 г. възлага на
к у п у вач С т оянка С т ойкова Аршинкова, а д рес
за кореспон денц и я Бу ргас, к-с Въ зра ж дане,
бл. 16, вх. 7, ет. 8, ап. 16 следни я недви ж им
и мо т, п р едс т а в л я ва щ с а мо с т оя т елен о б ек т
№ 5150 0. 505.42 .1. 3 по к а дас т ра л н ат а к ар т а
н а г р. Не с е б ъ р, о б щ и н а Не с е б ъ р, о б л а с т
Бу ргас, одобрена със Заповед № РД-18- 46 о т
18.08.20 06 г. на изп. дирек тор на А К, изменена
със Заповед № К Д-14- 02-1945 о т 22.11.20 06 г.
на нача лника на СК – Бу ргас, с а д рес: неизвест на, ет. 0, обек т 3 ск, с п редназначение:
За ск ла д, брой нива на обек та: 1, п ри съседни
самост оя т елни обек т и: на същ и я ета ж – СО
№ 5150 0.505.42 .1.2 , СО № 5150 0.505.42 .1.4 и
С О № 51 5 0 0 . 5 0 5.42 .1. 5, п о д о б е к т а : н я м а ,
н а д о б ек т а: СО № 51 50 0. 505.42 .1.17, кой т о
самост оя т елен обек т според схема № 32232
о т 26.08.2010 г. на СГ К К е с РЗП 40 к в. м,
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ведно със съо т вет ни я п роцен т и деа лни част и
о т п раво то на ст роеж върх у описани я по -горе
позем лен имо т с и ден т ификатор 5150 0.505.42
за су мата 65 10 0 лв. Имо т ът се п родава так ъв,
как ъвто е в момен та на п рода жбата, и к у п увач ът не може да п ретен ди ра за недостат ъц и
на за к у пен и я и мо т. На основа н ие ч л. 2 46,
а л. 8 ДОПК собст веност та п реминава върх у
к у п у вача о т датата на постановлението.
6220
98. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция, гр. Пловдив, ИРМ
Стара Загора, на основание чл. 253 ДОПК с Постановление № 95062/2004/000094 от 21.05.2012 г.,
възлага на „Технотрейд – 08“ – ЕООД, ЕИК
по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 200016857, адрес за
кореспонденция: Казанлък, ул. Дерелика 2А,
представлявано от Светлозар Минчев Атанасов
с адрес на представителя с. Овощник, община
Казанлък, ул. Млада гвардия 5, следния недвижим
имот: селскостопанска сграда, представляваща
обор със ЗП 560 кв. м в землището на с. Долно
Изворово, община Казанлък, построена върху
държавна земя в имот № 000545 с ЕКАТТЕ 22633
с площ 3,129 дка, при граници и съседи на парцела: полски път на ДПФ – МЗГ, полски път на
Кметство – с. Долно Изворово, стопански двор
на ДПФ – МЗГ, за сумата 3600 лв.
6079
21. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за доценти по: професионално
направление 3.7 Администрация и управление,
специалност „Икономика и управление“ – един
към катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мени д ж мънт“ – СФ; 5.13 Общо
и н женерс т во, спец иа л нос т „Орга н иза ц и я и
у п равление на п роизводст во т о“ – един к ъм
катедра „Икономика, индустриален инженеринг и менид ж мънт“ – СФ; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, специалност
„Електротехника“ – един към катедра „Обща
електротехника“ – ЕФ, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
в Техническия университет, София, в съответните факултетни канцеларии: СФ – каб. 3235,
тел. 965 37 04; ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70.
6266
46. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурс за доцент в област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.1. Машинно инженерство (Подемно-транспортни
машини) със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 158, тел. 9709-209.
6255
196. – Нов български университет обявява следните конку рси за прием на редовни
докторанти: 2.2. История и археология („Арх и т е к т у р н а а рхе о ло г и я “); 3. 8 . И ко н о м и к а
(„Уравновесяване на платежния баланс в условия на паричен съвет“); 4.6. Информатика
и компютърни науки („Мрежово кодиране и
аналози на дизайни“); 8.4. Театрално и фил-
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мово изкуство („Естетически трансформации
на маргиналите в българското документално
кино“); 3.5. Обществени комуникации и информационни науки („Медийната репу тация
кат о д ърж а вна пол и т и к а“); 8.3. Му зи к а л но
и танцово изк уство („Многокана лен пренос
на звук – цифрови системи и приложения в
звукостудийната техника“); 3.3. Политически
науки („Европейски политики за медийна и
И н т ерне т р ег ула ц и я“); 8.2 . Изо бра зи т е л но
изк ус т во („Кул т овата си м вол и к а в рису ваната керамика“); 2.2. История и археология
(„Старинни исторически диску рси във „Веда
словена“); 8.4. Театрално и филмово изкуство
(„Социометрична и терапевтична работа на
границата меж ду визуалните изкуства и театъра“); 8.4. Театрално и филмово изкуство („Нови
изразни средства в танцовия театър – мултимедия и видео“). Приема се не повече от един
кандидат за всяка тема. Докторант у рите са
с продължителност три години и са със стипендия на НБУ. Необходими документи: Молба
до ректора на НБУ за допускане до конку рса
за редовна док торан т у ра със ст ипен ди я по
определена тема; автобиография; диплома за
за вършена образоват ел но -к ва л ифи к а ц ион на
степен „магистър“; идеен проект по обявената тема за дисертация, придружен с работен
план и библиография; списък с публикации
по темата на дисертацията (ако има такива).
Приемната процеду ра вк лючва кандидатдокторантски изпити по специалност та (писмен
и устен); изпит по чуж д език; събеседване по
представения идеен проект по темата на дисертацията. Документите се подават до 3.09.2012 г.
в канцеларията на Магистърския факултет на
адрес: Нов български университет, корпус I,
стая 103, ул. Монтевидео 21, 1618 София. За
повече информация: тел. 8110 103; 8110 133.
6147
196а. – Нов бъ лгарск и у ниверситет обявява следните конкурси за прием на редовни
докторанти: 3.7. А дминистрация и управление
(Социално управление – Бизнес администрация) – един; 8.1. Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изк уства) – един;
8.4. Театрално и филмово изкуство (Кинознан ие, к и ноизк ус т во и т елевизи я) - ед и н; 3.5.
Шифър

Област на висше образование
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Обществени комуникации и информационни
науки (Кинознание, киноизкуство и телевизия
(масови комуникации) – един; 8.3. Музикално
и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство) – един; 3.3. Политически науки
(Политология) – един; 2.1. Филология (Общо
и сравнително езикознание) – двама; 2.3. Философия (Философия) – двама; 3.1. Социология,
антропология и науки за културата (Социология) – двама; 3.7. Администрация и управление
(Организация и управление извън сферата на
материалното производство (публична администрация) – един; 9.1. Национална сигурност
(Организация и управление извън сферата на
материалното производство (национална сигурност) – двама; 3.1. Социология, антропология
и науки за културата (Антропология) – един;
8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и
изобразителни изкуства) – един; 2.2. История и
археология (История) – двама; 3.2. Психология
(Обща психологи я) – т рима; 2.1. Филологи я
(Теория и история на литературата) – един. Докторантурите са с продължителност три години.
Семестриалната такса е 1650 лв. Документите
се подават до 3.09.2012 г. в канцеларията на
Магистърския факултет на адрес: Нов български
университет, корпус I, стая 103, ул. Монтевидео
21, 1618 София. За повече информация – тел.
8110 103; 8110 133.
6276
40. – Медицинският университет – София,
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна
специалност „Медико-санитарна защита“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи – София,
ул. Йорданка Филаретова 3, Медицински колеж,
ет. 1, стая 115, тел. 02/915-46-46.
6230
99. – Медицинският университет – София,
обявява конкурси за прием на докторанти за
учебната 2011/2012 г., както следва:

Професионално направление

Докторска програма

Форма на обучение
редовно

задочно

Имунология

1

0

Мо лек у л я рн а био логия

1

0

Акушерство и гинекология

3

0

А нестезиолог и я и
интензивно лечение

1

0

Дерматология и венерология

2

0

Медицински факултет
4.

7.

Природни науки, математи4.3.
ка и информатика

Здравеопазване и спорт

7.1.

Биологически науки

Медицина

С Т Р.
Шифър

88
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Форма на обучение
редовно

задочно

Кардиология

2

2

Медицинска психология

1

0

Медицинска радиология и рентгенология (вкл. Използване
на радиоактивни изотопи)

1

0

Неврология

4

0

Неврохирургия

1

0

Нефрология

2

0

Обща хирургия

2

0

Психиатрия

1

1

Урология

1

0

Фармакология (вкл.
Фармакокинетика и
химиотерапия)

1

1

Хранене и диететика

1

0

Фарма ког нози я и
фитохимия

1

0

Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

1

0

Хигиена

1

1

Фармацевтичен факултет
7.

Здравеопазване и спорт

7.3.

Фармация

Факултет по обществено здраве

7.

Здравеопазване и спорт

7.1.

Медицина

Продължителността на докторантурите е за:
редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията
в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични
длъжности в МУ – София: 1. заявление до ръководителя на съответното приемащо структурно
звено (в случая до декана на съответния факултет);
2. европейски формат автобиография; 3. копие
на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или уверение за успешно положени държавни
изпити и академична справка; 4. копие на трудов
договор – за участниците в конкурса за задочна
докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна
област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1,
т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона
за висшето образование. Същият заплаща такса за
обучение съгласно Закона за висшето образование.
Срокът за подаване на документи за участие в
конкурсите за докторантура в Медицинския университет – София, е 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“. Документи
се подават в съответните структурни звена на
адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул.
Здраве 2, деканат, ет. 1, стая 118, сектор „Наука“,
за справки – тел. 952 05 21; Фармацевтичен фа-

култет – 1000 София, ул. Дунав 2, деканат, ет. 2,
стая 53, за справки – г-жа Емилия Иванова, тел.
92 36 504; Факултет по обществено здраве – 1527
София, ул. Бяло море 8, деканат; за справки – г-жа
Даниела Василева, тел. 9432 304.
6267
62. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално
направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна специалност или учебна
дисциплина: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление към катедра
„Компютърни науки и технологии“ – Факултет
по изчислителна техника и автоматизация, със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
6077
62а. – Техническият университет – Варна,
обявява конкурс за доцент в професионално
направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научна специалност или учебна
дисциплина: Компютърни системи, комплекси и
мрежи към катедра „Компютърни науки и технологии“ – Факултет по изчислителна техника и
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автоматизация, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
6078
23. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България обявява конкурс за заемане на академична длъжност
в област на висшето образование 3. Социални,
стопански и правни науки за главен асистент по
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление“ (Организация на управлението) за
нуждите на катедра „Стопанско управление“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая
503, тел. 052/660-295.
6228
43. – Европейск и ят политех ническ и у ниверситет, Перник, обявява конкурси за: главен
асистент в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, доцент
в професионално направление 3.1 Социология,
антропология и науки за културата (Политическа
социология), двата със срок 2 месеца. Изискване към кандидатите е да владеят и да могат да
преподават на английски език. Документите за
кандидатстване се подават в офис „Развитие на
академичния състав“ на Европейския политехнически университет в Перник, п.к. 2300, ул. Св.
св. Кирил и Методий 23, тел. (+359) 76 600773,
факс: (+359) 76 605 207.
6076
535. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за: доцент по
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално
направление 4.5. Математика (математически
анализ) – един; главен асистент по област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.6.
Право (международно право и международни
отношения) – един, всички със срок 2 месеца от
датата на обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261 408.
6184
51. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за: Стопанския факултет
за: професор по област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и
управление, научна специалност „Организация
и управление на производството (по отрасли)“;
доцент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (по отрасли)“, двата
със срок 3 месеца; Медицинския факултет за
доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки,
научна специалност „Физика (медицинска физика,
медицинска техника и апаратура)“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за СФ – във факултета, Студентски
град, тел. 042/699 403, за МФ – във факултета,
ул. Армейска 11, тел. 042/664 468.
6229
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34. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент по
02.17.01 Теория и история на архитектурата – двама, за нуждите на сектор „Архитектура“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Кракра
21, тел. 02944 24 14.
6256
9 9. – И н с т и т у т ът п о е л е к т р о н и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за професор по
4.1 Физически науки, специалност 01.03.13 Радиофизика и физическа електроника със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, бул. Цариградско шосе
72, тел. 02/875 00 77.
6211
491. – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: 05.04.09
Фолклористика (професионално направление 2.1
Филология) – един за нуждите на секция „Антропология на словесните традиции“; 05.03.14
Етнография (професионално направление 2.2 История и археология) – един за нуждите на секция
„Балканска етнология“; 05.03.14 Етнография (професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата) – един за нуждите
на секция „Историческа етнология“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 6, тел. 979-30-11, и ул. Московска 6А,
тел. 988-42-09.
6185
83. – Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
(НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ – София,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор по 04.03.12 Епизоотология,
инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните към секция
„Бактериология и бактериални болести“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи в деловодството на НДНИВМИ,
бул. Пенчо Славейков 15, за справки тел. 02 952
12 77 и на страницата на института: www.vetinstbg.com.
6148
52. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ –ЕАД, София, обявява конкурси за: професор по 03.01.37
Обща хирургия към Втора хирургична клиника;
доцент по 03.01.52 Детска хирургия към Клиниката
по детска хирургия, двата със срок за подаване на
документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: бул. Тотлебен
21, тел. 9154 400.
6149
56. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляваща кабелна линия и транспортна инфраструктура, свързваща ветрогенератори в имоти с
идентификатори 51408.6.125 и 51408.5.127, землище
с. Нейково, община Каварна, с НТП: урбанизирана
територия ,,за електроенергийно производство“
с бъдеща подстанция в ПИ 67550.11.36 в земли-
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ще с. Смин, община Шабла, по следното трасе:
имоти с идентификатори 51408.2.131, 51408.1.89,
51408.8.133, 51408.5.110, землище с. Нейково,
община Каварна, област Добрич. Проектът се
намира в отдел ,,ТУС“ при Община Каварна. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в ,,Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят
със същия проект и да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до
общинската администрация Каварна.
6039
175. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) в следния териториален
обхват: път до пречиствателна станция, минаващ
през поземлени имоти, както следва: 000143 и
000251 – За пасище; 000252, 000571 и 000572 – За
друг вид нива; 000286 – За селскостопански
горски ведомствен път, в землището на с. Тодор
Икономово, община Каолиново, област Шумен.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 20,
ет. 3 в сградата на общинската администрация
Каолиново. На основание на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6177
176. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) в следния териториален обхват:
трасе за захранващ водопровод, минаващо през
поземлени имоти, както следва: 000155 – Селскостопански горски път, 000262 – За друг вид водно
течение, и 000289 – За селсостопански горски
път, в землището на с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата
на общинската администрация, Каолиново. На
основание на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
6178
177. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) в следния териториален
обхват: трасе на канализация, минаващо през
поземлени имоти, както следва: 000143, 000155,
000180, 000188, 000224, 000227, 000259, 000269,
000289, 000291, 000389, 000401, 000450, 000496,
000497, 000498, 000517, 000518, 000519, 000520,
000521, 000522, 000523, 000546, 000614 и 000615, с
обща дължина 1534,14 м в землището на с. Тодор
Икономово, община Каолиново, област Шумен.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 20,
ет. 3 в сградата на общинската администрация
Каолиново. На основание на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
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вестник“ заинтересованите лица могат да направят
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6179
178. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) в следния териториален обхват:
трасе на водопровод, минаващо през поземлени
имоти, както следва: 000180, 000188, 000224,
000227, 000259, 000389, 000401, 000450, 000460,
000496, 000497, 000517, 000518, 000519, 000520,
000521, 000522, 000523, 000546, 000573 и 000614,
с обща дължина 844 м в землището на с. Тодор
Икономово, община Каолиново, област Шумен.
Проектът може да бъде разгледан в стая № 20,
ет. 3 в сградата на общинската администрация
Каолиново. На основание на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6180
179. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изготвен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) в следния териториален обхват: трасе на отвеждащ канал, минаващо през поземлени имоти, както следва:
000242 – Друг вид дървопроизводителна гора,
000259 – Пасище, 000262 – Друг вид водно течение, 000291 – Депо битови отпадъци, 000400 – За
местен път, 000402 – Селскостопански горски
път, и 000403 – За селскостопански горски път,
в землището на с. Тодор Икономово, община
Каолиново, област Шумен. Проектът може да
бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата
на общинската администрация Каолиново. На
основание на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
6181
180. – Община гр. Каолиново, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изготвен подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) в следния териториален обхват:
трасе на дъждовна канализация, минаващо през
поземлени имоти, както следва: 000130 – Пасище,
000139 – Водоем, и 000155 – За селскостопански и
горски път, в землището на с. Тодор Икономово,
община Каолиново, област Шумен. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 20, ет. 3 в сградата
на общинската администрация Каолиново. На
основание на чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
6182
28. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на канализация от ПИ 015001,
м. Гарга курия, по КВС на земл. Величково до
съществуващо дере – ПИ 000669, преминаващо
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през полски път, с обща дължина 30 м съгласно изчертаните с кафяво трасе и сервитути и
регистъра на засегнатите имоти към проекта.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
6174
29. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод 20 kV от
нов ЖР стълб 74/21 на ВЕЛ „Сарая“, попадащ
в полски път – ПИ 000717 по КВС на землище
Величково до ПИ 015001, м. Гарга курия, по КВС
на землище Величково, преминаващо през полски
пътища, с обща дължина 622 м съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и регистъра
на засегнатите имоти към проекта. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
6175
3 0. – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, а л. 2 ЗУ Т обявява, че е изработен
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод
от помпена станция „Гелеменово“ в ПИ 000229
по КВС на землище Гелеменово до ПИ 015001,
м. Гарга курия, по КВС на землище Величково, преминаващо през полски пътища, канали
и автомагистрала „Тракия“, с обща дължина
1369 м съгласно изчертаните със зелено трасе
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти
към проекта. Проектът е изложен в общината,
ет. 5, стая 503. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
6176
4. – Общ и на Па на г юри ще на основа н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че във връзка с
чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с
обхват имот № 441107 в местността Полето – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище,
за който имот е отреден УПИ ІІ-107 – Търговия
и услуги, според приетата текстова и графична
част на документацията и проект за ПУП – парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод и
т расе на елект ропровод 20 kW, зах ранващи
имот № 441107. Трасетата преминават през имот
№ 075503 – полски път, общинска собственост.
Подробният устройствен план (ПРЗ, ПП) се
намира в общинската администрация Панагюрище, пл. 20 Април № 13, ет. 2, стая 211, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6116
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31. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план в
част – план за регулация за източната част на
с. Селиминово, община Сливен – кв. 18, 19 и
40, с образуване на нови кв. 44, 45, 46, 47, 48,
49 и 50, обхващащи поземлени имоти № 00034,
00035, 00036, 00038, 000297, 000298, 037003, 037004,
66041.11.11, 66041.11.12, 66041.11.13, 66041.11.14,
66041.11.15, 66041.11.40, 66041.11.110, 66041.11.111,
66041.11.440, 66041.11.441 и 66041.11.442, намиращи се в землището на с. Селиминово, община
Сливен, като се променя предназначението им
и се включват в регулационните граници на
селото. Проектът е изложен в сградата на общината – стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6048
31а. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
трасе на оптичен кабел за захранване на базова
станция BS 3709 в поземлен имот 000171, землище
с. Старо село, община Сливен. Трасето преминава
през имоти 000171, 000153 и 000173, съответно
държавна, частна и общинска собственост, в
същото землище. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
6049
31б. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройстевн план – план
за регулация и застрояване за УПИ IX-39 и Х-40 в
кв. 10; УПИ VI-64 в кв. 16 и УПИ I – „За битови
услуги, обществено хранене, поща и кметство“,
II – „За читалище“, III, IV – „За младежки и
здравен дом“, V-67 и VI-65 в кв. 17 по плана на
с. Трапоклово, община Сливен, като се променя
уличната регулация – отпадат улици от о.т. 37 до
о.т. 38; от о.т. 50 до о.т. 51 и от о.т. 52 до о.т. 53;
проектира се нова улична регулация; променят
се границите на кв. 10, 16 и 17; регулационните
граници на УПИ IX-39 и Х-40 в кв. 10 и на УПИ
VI-64 в кв. 16 се поставят по имотни граници;
отпадат УПИ I – „За битови услуги, обществено
хранене, поща и кметство“, II – „За читалище“,
III, IV – „За младежки и здравен дом“, V-67 и
VI-65 в кв. 17 и се образуват нови УПИ: XV – „За
читалище“ в кв. 10, Х-65, XI – „За обществено
обслужване“ и XII-67 в кв. 16 и I – „За благоустрояване“ в кв. 17. Проектът е изложен в сградата
на общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
6050
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2. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: Външно
ел. захранване (с дължина на кабела 50,15 м)
за поземлен имот № 106051 по КВС на местност Атюрен, землище с. Малка Верея, община
Стара Загора, собственост на Никола Георгиев
Илчев. Проектът е на разположение в сградата
на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет.
8, стая № 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писменни възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
6111
3. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура – трасе на „Външен водопровод за поземлени
имоти № 099013, 099014, 099015, 099016, 099017,
099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023,
099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029,
099030, 099031, 099032, 099033, 099034, 099005,
099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011 от
КВС на землище с. Малка Верея“. Проектът е на
разположение в сградата на общината – бул. Цар
Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писменни
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6112
4. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно
ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.48.37, местност Каймака, от
кадастралната карта на землището на гр. Стара
Загора, собственост на „Елинойс 2000“ – ЕООД.
Проектът е на разположение в сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая № 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писменни възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
6113
22. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за трасе на подземен ел. провод за захранване
на обект: „База за селскостопанска техника“ в
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87374.31.24
по кадастралната карта на гр. Ямбол, с кабел
1 kV от БКТП „Еркесия“, представляващ сграда
с идентификатор 87374.32.100.1, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори 87374.545.29,
87374.545.23, 87374.545.24, 87374.31.199, 87374.31.200
и достигащ до поземлен имот с идентификатор
87374.31.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
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м. Смокините. Проектът за ПУП – ПП е изложен
за разглеждане в Община Ямбол, стая 305. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писменни
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6032

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново,
съобщава, че е постъпила жалба от Маргарита Димитрова Христова от Горна Оряховица, ул. Сидер
войвода 18, ет. 2, срещу Заповед № РД-22-1198 от
7.09.2010 г. на кмета на Община Велико Търново,
с която е одобрено частично изменение на ПУП
(план за регулация и план за застрояване) на с.
Арбанаси по отношение на уличнорегулационните
линии на УПИ ХVІ-127, 128, 129 спрямо улица с
ОК 408 и 409 и спрямо улица с ОК 408 – 410 – 411,
създаване на нова улица с ОК 408а – 408б – 409 и
частично изменение на плана за застрояване за
УПИ ХVІ-127, 128, 129 по ПУП на с. Арбанаси. По
жалбата е образувано адм. д. № 541/2012, което е
насрочено за 2.10.2012 г. от 9,30 ч. На основание
чл. 218, ал. 2 ЗУТ Административният съд – Велико Търново, съобщава, че заинтересованите
лица по смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ могат да
се конституират като ответници, като в едномесечен срок считано от датата на обнародването
на оспорването в „Държавен вестник“ следва
да подадат до Административния съд – Велико
Търново, заявление, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ.
6234
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 1 ЗУТ
съобщава, че е образувано адм. д. № 297/2012
по жалба на Емил Огнянов Маринов от София
и Николай Асенов Борисов от Враца против
Заповед № 547 от 15.05.2012 г. на кмета на Община Враца, с която е одобрен ПУП (ПРЗ) за
обособяване на нов УПИ VІ-264, кв. 168, ЦГЧ
по плана на гр. Враца. В едномесечен срок от
деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
бъдат конституирани като ответници в съдебното производство чрез подаване на заявление
до Административния съд – Враца, по адм. д.
№ 297/2012, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
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се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание
за 18.07.2012 г. от 10,30 ч.
6071
Административният съд – Смолян, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 177/2012, насрочено за 30.07.2012 г.
от 14 ч., по оспорване от „Орфей клуб уелнес“ – АД, Пловдив, срещу Заповед РД-112 от
1.11.2011 г. на кмета на община Смолян, с която
е одобрено частично изменение на дворищната
регулация на УПИ V – озеленяване, в кв. 9 по
плана на гр. Смолян – централна част, като за
част от същия се обособяват нови УПИ ХІІІ234,235 за офиси, търговски обекти и жилища с
ограничителна линия на застрояване и указани
бъдещи параметри на бъдещата застройка и
УПИ ХІV – озеленяване, по синьо и червено
нанесеното на приложената скица. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като ответници в съдебното производство,
като подадат заявление до Административния
съд – Смолян, по номера на образуваното адм.
дело, което да съдържа: трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересованото лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заявителя като
заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и
за присъединяване към подадената жалба.
6232
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 30 състав, призовава Никола Велев
Велев, Мария Манолова Котева, Йоанна Георгиева Котева и Еманоел Георгиев Котев като
заинтересовани страни по адм. д. № 237/2012,
образувано по жалба на Станко Иванов Котев от
София срещу Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, с която се
одобряват ККР на район „Сердика“, СО, и поспециално по отношение на нанесените граници
между имоти с идентификатори 68134.509.402.402
и 403, както и гараж в имот 403 на границата
с имот 402, неправилно посочен като масивен.
Делото е насрочено за 27.09.2012 г. от 9,30 ч.
Заинтересованите страни да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на ГПК.
6233
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Районният съд – гр. Омуртаг, съобщава на
Хюсеин Мехмедов Тюфекчиев, гражданин на
Република Турция, без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че срещу
него е заведено гр. д. № 344/2012 по описа на
съда от Фатме Османова Хюсеинова, по чл. 124
ГПК. В деловодството на съда се намират препис
от исковата молба и приложенията, които може
да получи в двуседмичен срок от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“. При
неявяване на Хюсеин Мехмедов Тюфекчиев в
указания двуседмичен срок съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 ГПК.
6075
Пловдивският районен съд, V гр. състав,
призовава Дафинка Георгиева Гущерова, Галина
Ангелова Стефанова и Николай Ангелов Николов, всички с неизвестни адреси, да се явят в
съда на 19.ІХ.2012 г. в 10 ч. като ответници по
гр. д. № 3061/2010, заведено ог Галабина Делова Гущерова от гр. Стамболийски, за иск. Ако
въпреки обнародването ответниците не се явят
в съда при разглеждане на делото, съдът ще им
назначи особен представител.
6231
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 87 състав, уведомява Неджбедин Митков че
има качеството на ответник по гр. д. № 6193/2012
по описа на СРС, ІІІ гр. о., 87 състав, образувано
по предявен иск за развод от Йорданка Христова
Миткова, като му се указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр. о., за
връчване на книжата по делото.
6072
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 83 състав, уведомява Янина Павловна
Кристова – гражданка на Руската федерация,
родена на 1.01.1990 г., че има качеството на
ответница по гр. д. № 3848/2012 по описа на
СРС, ІІІ ГО, 83 състав, образувано по предявен
от Павел Андреевич Кристов иск за развод, и є
указва, че в двусемичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 83 състав, за връчване
на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
6073
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 15 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 17600/2011 въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Владко Лазаринов Димитров с постоянен адрес
София, район „Красно село“, бул. България 60Г,
ет. 4, ап. 27, и Марияна Георгиева Димитрова с
постоянен и настоящ адрес София, район „Красно
село“, бул. България 60Г, ет. 4, ап. 27, и същото е
насрочено за първо открито съдебно заседание на
9.11.2012 г. от 9,30 ч. Определя двумесечен срок
от датата на обнародване на заинтересованите
лица да предявят претенции върху имуществото,
описано, както следва:
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От Владко Лазаринов Димитров
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
стойността на 250 дружествени дяла, всеки един
от тях на стойност 10 лв., от капитала на „Диверто груп“ – ООД, ЕИК 102884958, рег. по ф. д.
№ 1779/2004 г. на Бургаския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил
Левски 9, ет. 1, притежавани от Владко Димитров.
– Лек автомобил, марка „Форд“, модел „Сиера“,
рег. № С 8958 ВР, рама № WF0FXXGBBFNS01314,
двигател NS01314, цвят черен.
– Сумата 3000 лв., представляваща равностойността на продадените от Владко Димитров
6 дружествени дяла, всеки един от които с
номинална стойност 500 лв. от капитала на
„Я В Консулт“ – ООД, ЕИК 175100179, рег. по
ф. д. № 6802/2006 г. на Софийския градски съд.
От Марияна Георгиева Димитрова
– Сумата 1520 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения от Марияна Димитрова
лек автомобил марка „Форд“, модел „Мондео“,
рег. № С 17 14 МК, рама FOFXXGBBFNSY98152,
двигател № SY98152.
– Сумата 6435 лв., представляваща пазарната
стойност на отчуждения от Марияна Димитрова
лек автомобил марка „Ситроен“, модел „Ц 3“ с
ДК № С 3983 МН, рама № VF7FCKFVB2611373,
двигател № 10FSG34083808.
– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
стойността на 200 бр. дружествени дялове на
стойност 100 лв. всеки, от капитала на „Медия
Микс“ – ЕООД, ЕИК 130944907, рег. по ф. д.
№ 5666/2002 на Софийския градски съд, със
седалище и адрес на управление София, ж.к.
Гоце Делчев, ул. Костенски водопад, бл. 94, вх.
А, ет. 4, ап. 12, притежавани от М. Димитрова
като едноличен собственик и управител на ЮЛ.
– Апартамент № 27 в София, Столична община,
район „Красно село“, бул. България 60Г, ет. V/ІV
(четвърти) надпартерен етаж, на кота +11,70 метра,
в жилищната сграда – блок 6, който апартамент
е със застроена площ 126,02 кв.м, състоящ се от
две спални, дневна, столова с кухненски бокс,
две бани с тоалетни, дрешник, килер, два коридора и три балкона, при съседи: калкан, улица,
апартамент № 26, коридор, стълбище и двор, заедно с 2,80 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата, съставляващо
съгласно скица урегулиран поземлен имот (парцел)
ІV-430 от квартал 288 по плана на град София,
местността бул. България – Мотописта, с площ
2835 кв.м, при съседи по скица: бул. България,
ул. Борово, УПИ (парцел) V-431, УПИ (парцел)
Х-431а, 432б и УПИ (парцел) 430а, 430.
– Склад № 2 на 2-ри жилищен етаж, с площ 3,24
кв.м в София, бул. България, бл. 60Г, при съседи:
от двете страни апартамент № 11, асансьорна
шахта и коридор, заедно със съответстващите
на този склад идеални части от общите части
на сградата и правото на строеж, в жилищната
сграда блок № 6, която е построена по одобрен от
УАГ – СО архитектурен проект върху УПИ ІV-430
от квартал 288 по плана на гр. София, местността
бул. България – Мотописта, целият с площ 2835
кв.м, при съседи: от две страни – улици, УПИ
Х-431а, 432б, УПИ V-431 и УПИ ХVІ-430а,430.
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– Паркомясто № 18 със застроена площ 14,63
кв.м в София, бул. България, бл. 60Г, при съседи: паркомясто № 17, двор, паркомясто № 19
и имотна граница, заедно със съответстващите
на това паркомясто идеални части от общите
части на УПИ ІV-430 квартал 288 по плана на
гр. София, местността бул. България – Мотописта, целият с площ 2835 кв.м, при съседи: от две
страни – улици , УПИ Х-431а, 432б, УПИ V-431
и УПИ ХVІ-430а, 430.
6127
Софийският градски съд, VІ търговско отделение, 20 състав, по т. д. № 3619/2012 на основание
чл. 670, ал. 3 във връзка с чл. 679 ТЗ свиква събрание на кредиторите на „Перчемлиев“ – ЕООД
(н), на 25.07.2012 г. 10 ч. в СГС, Съдебна палата,
София, бул. Витоша 2, за провеждане на заседание
по разглеждане на искането за отмяна на решенията на първото общо събрание на кредиторите.
6145

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българска Си Еф Ей асоциация“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 10.08.2012 г. в 18 ч. в Парк-хотел
„Москва“, ул. Незабравка 25, конферанс № 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет през 2011 г.; 2.
освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет; 3. приемане на промени в
състава на управителния съвет, като досегашният
състав на управителния съвет се освобождава и на
негово място се избира нов; 4. освобождаване на
досегашния председател на управителния съвет и
избор на нов председател на управителния съвет;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
на адреса на управление.
6150
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Бългериън синиър голф
клуб“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 23, ал. 1 от устава на клуба свиква
общо събрание на сдружението на 17.08.2012 г.
в 11 ч. в София, район „Витоша“, кв. Бояна,
ул. Беловодски път 15–17, при следния дневен
ред: 1. приемане на решение за промяна на наименованието на клуба; 2. приемане на решение
за изменение на устава на клуба; 3. одобряване
на годишния счетоводен отчет за 2010 г.; 4. приемане на отчета за дейността на УС за 2010 г.; 5.
разни. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при липса
на кворум общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред, независимо колко членове на
клуба са се явили.
6223
7. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство към 120-то ОУ „Георги
Раковски“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно годишно общо събрание на членовете си. Общото събрание ще се проведе на
20.08.2012 г. в 18 ч. на адреса на управление на
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сдружението: София, район „Лозенец“, Площад на
свободата № 7, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет; 2. избор на
нов председател на управителния съвет; 3. избор
на нов управителен съвет; 4. вземане на решение
за преобразуване на сдружението; 5. други. Материалите по дневния ред са на разположение на
членовете на ОС в канцеларията на адреса, на
който ще се проведе общото събрание. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
лично. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същия адрес и при същия дневен
ред независимо от броя явили се членове на
общото събрание.
6212
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Ювент ус България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание
на 24.08.2012 г. в 17 ч. в София, район „Триадица“, ж.к. Иван Вазов, ул. Бяла черква 18, ет.
7, ап. 35, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклади и отчети за дейността на сдружение
„Ювентус България“ за 2009 – 2011 г.; проект
за решение – ОС приема доклади и отчети за
дейността на сдружение „Ювентус България“ за
2009 – 2011 г.; 2. обсъждане и приемане на нов
устав на сдружението, отразяващ настъпилите
нужди относно оптимизиране на работата на
сдружението; проект за решение – ОС приема
нов ак т уа лизиран устав на сдру жението; 3.
обсъждане и приемане на Правила и ред за
извършване на общественополезна дейност;
проект за решение – ОС приема Правила и ред
за извършване на общественополезна дейност;
4. освобождаване членовете на досегашния управителен съвет от длъжност и от отговорност;
избор на нов управителен съвет; проект за решение – ОС освобождава членовете на досегашния
управителен съвет от длъжност и от отговорност,
избира нов управителен съвет; 5. обсъждане на
молби за освобождаване и приемане на нови
членове на сдружение „Ювентус България“;
6. дискусия и идеи за развитието на фен клуб
„Ювентус България“; 7. други. Канят се всички
членове на сдружение „Ювентус България“ да
присъстват на събранието, като се регистрират
от 16,30 до 17 ч. в деня на събранието. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне
на документ за самоличност. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му и на адреса на
управление всеки работен в рамките на 9 – 17 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 19, ал. 2 от устава на сдружението общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6082
5. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Търговско-промишлена палата – Благоевград“
(ТПП – Благоевград) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 17, ал. 1 и 3 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 9.08.2012 г. в 16,30 ч. в конферентна зала на ТПП – Благоевград на адрес:
Благоевград, ул. Тодор Александров 23, ет. 6,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
ТПП – Благоевград, за периода 2006 – 2012 г.; 2.
обсъждане на план-програма – стратегическите
насоки на развитие на сдружението, както и на
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настоящи и бъдещи проекти на ТПП; 3. обсъждане
на промени в устава на сдружението; 4. разни.
Общото събрание се счита за законно и може да
взема валидни решения, ако присъстват най-малко
половината от всички членове на сдружението.
Ако не се явят нужният брой членове за наличие
на кворум, заседанието на ОС се отлага с 1 час
по-късно при същия дневен ред и се счита за
законно, колкото и членове да се явят.
6081
8. – Управителният съвет на СНЦ „Спортен
клуб тенис на маса“ – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
22.08.2012 г. в 17,30 ч. в Пазарджик, пл. Васил
Левски 5, Спортна зала „Васил Левски“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността (финансова)
на клуба за 2011 г.; 2. избор на нов състав на
управителния съвет; 3. избор на нов състав на
контролния съвет; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6170
1. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Футболен клуб Садово“,
гр. Садово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 23.08.2012 г.
в 18 ч. в залата на НЧ „Хр. Смирненски“ в Садово при следния дневен ред: 1. изменение на
устава в чл. 8, ал. 4, като се заличава изразът
„се обнародва в „Държавен вестник“ и същият
следва да гласи: „Поканата се отправя писмено
до всеки член поотделно и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира
управлението на сдружението, най-малко един
месец преди определената дата.“; 2. отчет за дейността на сдружението; 3. разглеждане молбата
на Благой Иванов Пейчев за прекратяване на
членството му в сдружението и освобождаването
му като управител и член на управителния съвет
на сдружението; 4. разглеждане молбата на Ангел
Иванов Бонев за прекратяване на членството му в
сдружението и освобождаването му като член на
управителния съвет на сдружението; 5. приемане
на нови членове на сдружението; 6. избор на нов
управител и нов управителен съвет; 7. избор
на инвеститорски контрол на обект „Спортна
зала гр. Садово“ във връзка с кандидатстване на
сдружението за отпускане на целеви средства за
основен ремонт на съществуващата спортна зала
и необходимостта за контрол по извършваните
СМР; 8. други.
6236
4. – Управителният съвет на Асоциацията
за развъждане на тънкорунни овце в България,
Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно събрание на асоциацията на
17.08.2012 г. в 11 ч. в зала „Тича“ на хотел „Шумен“ в
Шумен при следния дневен ред: 1. избор на комисии
по предложенията и провеждане на избора на органите на управление на АРТОБ – Шумен; 2. отчет
за едногодишната дейност на АРТОБ – Шумен,
през 2011 г.; 3. отчет за финансовата едногодишна
дейност на АРТОБ – Шумен; 4. утвърждаване
на предварителния разчет на разходите на получената държавна субсидия от ДФ „Земеделие“
през 2012 г.; 5. избор на председател на УС и КС
на АРТОБ – Шумен; 6. избор на УС и КС на
АРТОБ – Шумен; 7. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
6084
49. – „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ, София,
вписано в търговския регистър с ЕИК 175130852,
уведомява инвеститорите относно началото на
публично предлагане на 2 973 432 броя обикновени
акции с единична номинална и емисионна стойност 10 лв., съгласно решението за увеличаване
на капитала от 14 867 160 лв. на 44 601 480 лв.,
прието от общото събрание на акционерите на
13 март 2012 г., и съгласно Проспект за публично
предлагане на акции на дружеството, потвърден от
Комисията за финансов надзор (КФН) с решение
№ 625-E от 21.06.2012 г. Предлаганите акции от
увеличението на капитала са от един клас като
вече издадените (стари акции) – обикновени,
безналични, с право на глас. Право да участват в
увеличението на капитала имат лицата, притежаващи и/или придобили стари акции на 14-ия ден,
следващ датата на решението на общото събрание
за увеличаването на капитала – 27 март 2012 г.
„Централен депозитар“ – АД, открива сметки
за права на тези лица, като срещу всяка стара
акция се издава 1 право; 1 право дава възможност за записване на 2 нови акции. Всеки може
да придобие права при търговията с тях и при
провеждането на служебния аукцион. Всяко лице
може да запише най-малко една нова акция и наймного такъв брой нови акции, който е равен на
броя на придобитите и/или притежавани от него
права, умножен по две. Могат да бъдат записвани
само цяло число нови акции. Началната дата за
прехвърляне на права/записване на акции е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни
от обнародване на това съобщение в „Държавен
вестник“ и публикуването му в един централен
ежедневник (в. „Монитор“). В случай че това
съобщение бъде публикувано в двата вестника на
различни дати, началната дата е първият работен
ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната
от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на
правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни след началната дата за прехвърляне
на права. Последната дата за търговия с права на
борсата е 2 работни дни преди крайната дата за
прехвърляне на права по предходното изречение.
Притежаващите права или придобилите права при
борсовата им търговия могат да запишат срещу
тях съответния брой нови акции до изтичането
на крайния срок за прехвърлянето на правата.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички
неупражнени в този срок права се предлагат за
продажба на служебния аукцион, организиран
от БФБ на 5-ия работен ден след крайната дата
за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са
упражнени и срещу които не са записани нови
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акции до изтичане на срока за прехвърляне на
правата. Край на подписката: първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни след
деня, в който изтича срокът за прехвърляне на
правата. До изтичане на този срок придобилите
права при служебния аукцион могат да запишат
срещу тях съответния брой нови акции. Записването на нови акции се извършва, като за това
притежателите на права подават писмени заявки
до инвестиционните посредници – членове на
Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.
Ако заявителите притежават права по сметки
при упълномощения от емитента инвестиционен
посредник „Фина – С“ – АД, заявките могат да
бъдат подавани до него на адрес: София, район
„Красно село“, ж.к. Красно село, ул. Дебър 17,
от 9 до 17 ч. Инвеститорите, получили права по
техни лични сметки в Централния депозитар,
следва да заявят прехвърлянето на правата преди
упражняването им по свои подсметки при упълномощения от емитента ИП „Фина – С“ – АД, или
при други инвестиционни посредници, избрани
от тях. Внасянето на емисионната стойност на
записаните акции се извършва по набирателна
сметка на „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ: IBAN
BG 33 UBBS 8002 5078 7332 30, BIC UBBSBGSF,
в банката депозитар на дружеството „Обединена
българска банка“ – АД. Банковата сметка трябва
да бъде заверена най-късно до края на последния
ден от подписката. Капиталът на дружеството ще
бъде увеличен само ако бъдат записани/платени
най-малко 2 000 000 нови акции. Проспектът
за публично предлагане на акции на „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ, е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат
безплатно копие всеки работен ден от 9 до 17 ч.
на следните места и по следния начин: в офиса
на дружеството в София, ул. Цар Самуил 79, ет. 3,
ап. 7; тел.: +359 (2) 981 47 68, интернет страница:
www.hwreit.eu; e-mail: headoffice@hwreit.eu, лице за
контакти: Илиана Павлова (директор за връзки с
инвеститорите); в офиса на ИП „Фина – С“ – АД,
в София, ж.к. Красно село, ул. Дебър 17, тел.
+359 (2) 818 55 19, e-mail: fina@fina-s.com, лице за
контакти: Теодора Танева. Проспектът е достъпен
и на интернет страницата на дружеството: www.
hwreit.eu. Проспектът и допълнителна публична информация за дружеството могат да бъдат
получени от публичния регистър на Комисията
за финансов надзор (www.fsc.bg), от „Българска
фондова борса – София“ – АД, (www.bse-sofia.
bg, съответно за дружествата, регистрирани на
алтернативния пазар – на интернет страницата:
www.basemarket.bg), както и чрез специализираната финансова медия Инвестор.БГ на интернет
страница: www.investor.bg.
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