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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
Президент на републиката
 Указ № 244 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик,
на 7 октомври 2012 г.
 Указ № 247 за награждаване на г-н Димитър Михайлов Атанасов с орден „Св.
св. Кирил и Методий“ първа степен
 Указ № 248 за награждаване на г-н Васил Лязе с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
Министерски съвет
 Постановление № 132 от 28 юни
2012 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет
 Постановление № 133 от 28 юни
2012 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за реда за достъп до Националната визова информационна
система на Република България и до
Визовата информационна система на
Европейския съюз, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2011 г.
 Решение № 533 от 28 юни 2012 г. за
признаване на сдружение „Българска
асоциация за лица с интелектуални
затруднения“ за представителна организация на национално равнище
Министерство на финансите
 Изменение на Учредителния договор на Международната банка за
възстановяване и развитие, прието
с Решение № 596, част A на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
 Изменения на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването
на финансова помощ, сключени чрез
размяна на писма на 31 юли 2006 г.,
15 ноември 2006 г. и 5 декември 2006 г.
 Изменение на Споразумението между
правителството на Република България и правителството на Конфедера-
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ция Швейцария относно оказването
на финансова помощ, извършено чрез
размяна на писма на 30 ноември 2011 г.
и на 16 март 2012 г.
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Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 11 от 27 юни 2012 г. за
условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 3.1. „Колективни дейности“ по
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ
интерес“ от Оперативна програма
за развитие на сектор „Рибарство“
2007 – 2013 г. на Република България,
финансирана от Европейския фонд за
рибарство на Европейския съюз
8
 Наредба № 12 от 27 юни 2012 г. за
условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
по мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“
от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ 2007 – 2013 г.
на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство на
Европейския съюз
53
 Наредба № 13 от 27 юни 2012 г. за
условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по
мярка 3.4. „Развитие на нови пазари
и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство на ЕС
за Програмен период 2007 – 2013 г.
94
Министерство на труда
и социалната политика
Министерство
на здравеопазването
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за допълнение на Наредба
№ 18 от 2007 г. за условията и реда
за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се
лица
130
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Централна избирателна комисия
 Решение № 1908-НС от 2 юли 2012 г. за
обявяване за избрана за народен представител в Двадесет и трети мно-
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гомандатен изборен район – София,
Ваня Чавдарова Добрева от листата
на Коалиция за България на мястото
на Анна Георгиева Янева

130

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:

Прекратява пълномощията на Анна Георгиева Янева като народен представител от 23.
многомандатен избирателен район – София.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 29 юни 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
6307

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 244

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 279,
ал. 1 и 5 от Изборния кодекс
П О С ТА Н О В Я В А М :

Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Ивайло, община Пазарджик, област
Пазарджик, на 7 октомври 2012 г.
Издаден в София на 26 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6264
УКАЗ № 247

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам г-н Димитър Михайлов Атанасов – член на Управителния съвет на Фондацията на „Православната църква на Българската
екзархия“, с орден „Св. св. Кирил и Методий“

първа степен за големия му принос за съхраняването на българското духовно и културно
наследство в Република Турция.
Издаден в София на 26 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6274
УКАЗ № 248

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :

Награждавам г-н Васил Лязе – председател
на Управителния съвет на Фондацията на „Православната църква на Българската екзархия“, с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за големия му принос за съхраняването на
българското духовно и културно наследство в
Република Турция.
Издаден в София на 26 юни 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева
6275

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132
ОТ 28 ЮНИ 2012 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

§ 1. В чл. 1, ал. 1 от Постановление № 272
на Министерския съвет от 2010 г. за закриване на задгранични представителства на
Република България (ДВ, бр. 93 от 2010 г.)
думите „Тунис – Тунизийската република“ и
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запетаята след тях и думите „Мексико – Мексикански съединени щати“ и запетаята след
тях се заличават.
§ 2. В чл. 1 от Постановление № 190 на
Министерския съвет от 2011 г. за временно
прекратяване дейността на задгранични представителства на Република България (ДВ,
бр. 53 от 2011 г.) думите „Ташкент – Република
Узбекистан“ и запетаята след тях се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 27
юни 2012 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6271

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 28 ЮНИ 2012 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България
и до Визовата информационна система на
Европейския съюз, приета с Постановление
№ 129 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 39 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

§ 1. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „за дългосрочно
пребиваване“ се заличават.
2. В т. 1 накрая се поставя тире и се
добавя „по молби за визи за дългосрочно
пребиваване“.
3. В т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „по молби за визи за дългосрочно или
краткосрочно пребиваване“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Оправомощаването на служителите по
чл. 2 и 3 и чл. 5, т. 4 се извършва:“.
2. Създава се т. 6:
„6. за служителите, изпълняващи дейностите по чл. 5, т. 4 – със заповед на председателя
на Държавната агенция за бежанците (ДАБ)
при Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на външните работи издава
заповед за достъп до данни на НВИС и ВИС
на ЕС на служителите, оправомощени по реда
на чл. 4. За всяко конкретно оправомощаване
или за оттеглянето му се уведомява НВЦ.“
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2. В ал. 2 след думата „достъп“ се добавя
„с индивидуална парола“.
§ 4. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) В МВнР, МВР и ДАБ се създават експлоатационни екипи, осигуряващи
непрекъсната работа на своите системи, във
връзка с достъпа до НВИС и ВИС на ЕС.
(2) В ДАНС се създават експлоатационни
екипи, осигуряващи непрекъсната работа на
своите системи, във връзка с достъпа до НВИС.
(3) Администраторите на НВИС в дирекция
„Консулски отношения“ на МВнР отговарят
за връзката с експлоатационните екипи на
МВнР, МВР, ДАНС и ДАБ по отношение на
работата им с НВИС.
(4) В МВР, ДАНС и ДАБ се определят
лица за връзка с администраторите на НВИС,
за което се уведомява дирекция „Консулски
отношения“ на МВнР.
(5) Администраторите на НВИС в сътрудничество с експлоатационните екипи на МВнР,
МВР, ДАНС и ДАБ осигуряват съдействие на
крайните потребители на съответните информационни системи при възникнали проблеми
в работата с НВИС.“
§ 5. Създава се чл. 23а:
„Чл. 23а. (1) За осигуряване на непрекъсната връзка с ВИС на ЕС се създава единна
точка за контакт за работа с ВИС на ЕС в
НВЦ към дирекция „Консулски отношения“
на МВнР, наричана по-нататък „Национален
ВИС оператор“.
(2) Националният ВИС оператор отговаря
за връзката с експлоатационните екипи на
МВнР, МВР и ДАБ по отношение на работата
с ВИС на ЕС.
(3) Националният ВИС оператор в сътрудничество с експлоатационните екипи на МВнР,
МВР и ДАБ осигурява съдействие на крайните
потребители на съответните информационни
системи при възникнали проблеми в работата
с ВИС на ЕС.
(4) В МВР и ДАБ се определят лица за
връзка с Националния ВИС оператор, за което
се уведомява Националният ВИС оператор.
(5) При необходимост представители на
Националния ВИС оператор осъществяват
връзка с експлоатационния екип на централната ВИС, на мрежата sTesta и с националните
ВИС оператори на другите държави – членки
на Шенген.“
§ 6. В чл. 25, ал. 2, т. 4 думите „със служител от Националния ВИС оператор в МВнР“
се заменят със „с администраторите на НВИС
в МВнР“.
§ 7. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Експлоатационната среда на Д А Б
вк лючва автоматизирани работни места,
свързани с МВнР по защитен канал, из-
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ползващ за пренос Единната елект ронна
съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната
администрация.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Администраторът по ал. 2 предприема
чрез програмни и физически средства защитата и одита на автоматизираните работни
места в ДАБ.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) В ДАБ се създава организация при
констатиране на проблем при ползване на
информация от ВИС на ЕС, както следва:
1. администраторът на ДАБ проверява
правилното функциониране на експлоатационната среда в ДАБ;
2. при установяване на проблем извън
експлоатационната среда на ДАБ администраторът на ДАБ се свързва с администратора
на ЕЕСМ;
3. в случай че проблемът е извън ЕЕСМ,
администраторът на ДАБ се свързва с администраторите от НВИС в МВнР.“
§ 8. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Експлоатационната среда на
Д А НС вк лючва автоматизирани работни
места, свързани с МВнР по защитен канал,
използващ за пренос Единната електронна
съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната
администрация и за нуждите на националната
сигурност.
(2) Администраторът на ДАНС е длъжен
да следи за правилното функциониране на
експлоатационната среда в ДАНС.
(3) Администраторът по ал. 2 предприема
чрез програмни и физически средства защитата и одита на автоматизираните работни
места в ДАНС.
(4) В ДАНС се създава организация при
констатиране на проблем при ползване на
информация от НВИС, както следва:
1. администраторът на ДАНС проверява
правилното функциониране на експлоатационната среда в ДАНС;
2. при установяване на проблем извън експлоатационната среда на ДАНС администраторът на ДАНС се свързва с администратора
на ЕЕСМ;
3. в случай че проблемът е извън ЕЕСМ,
администраторът на ДАНС се свързва с администраторите на НВИС в МВнР.“
§ 9. В чл. 28, ал. 3 след думите „министърът
на вътрешните работи“ се добавя „председателят на ДАНС“ и се поставя запетая.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6272
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РЕШЕНИЕ № 533
ОТ 28 ЮНИ 2012 Г.

за признаване на сдружение „Българска
асоциация за лица с интелектуални затруднения“ за представителна организация на
национално равнище
На основание чл. 10, ал. 1 във връзка с
чл. 8, ал. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания и критериите за представителност
на организациите на хора с увреждания и на
организациите за хора с увреждания, приет с
Постановление № 346 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г. и
бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

Признава сдружение „Българска асоциация
за лица с интелектуални затруднения“ със
седалище в София, регистрирано по описа
на Софийския градски съд по фирмено дело
№ 28522/1992 с решения от 26 февруари 1993 г.,
31 май 1995 г., 8 октомври 1999 г., 29 декември
2000 г., 4 октомври 2002 г., 7 януари 2003 г.,
5 февруари 2003 г., 3 февруари 2004 г., 2 март
2006 г., 3 декември 2008 г., 15 септември 2009 г.
и от 30 декември 2010 г., за представителна
организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания за срок 3 години.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6273

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Изменение на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие,
прието с Решение № 596, част A на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 7 октомври 2009 г. – ДВ,
бр. 82 от 2009 г. В сила от 27 юни 2012 г.)
(A) Увеличаване на основните гласове.
Управителният съвет приема следното решение:
1. Член V, Раздел 3 (a) от Учредителния
договор на Банката се изменя, както следва:
Раздел 3. Гласуване
„(a) Броят на гласовете на всяка страна
членка е равен на сумата от основните є гласове и гласовете от акции.

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

(i) Основните гласове на всяка страна
		
членка представляват броя гласове,
получени от равното разпределение
между всички страни членки на 5,55
процента от сумарния брой гласове на
всички страни членки, при условие че
няма частични основни гласове.
(ii) Гласовете от акции на всяка страна
		
членка представляват броя гласове,
получен при разпределение на един за
всяка притежавана акция от капитала.“
2. Горното изменение ще влезе в сила за
всички страни членки от датата три месеца
след като Банката удостовери, чрез официално
съобщение, адресирано до всички членове, че
три пети от страните членки, притежаващи 85 %
от общия брой гласове, са приели изменението.
6208

Изменения на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно
оказването на финансова помощ, сключени
чрез размяна на писма на 31 юли 2006 г.,
15 ноември 2006 г. и 5 декември 2006 г.
(Ратифицирани със закон, приет от 40-ото
Народно събрание на 14 март 2007 г. – ДВ,
бр. 26 от 2007 г. В сила от 1 юли 2007 г.)
Берн,
31 юли 2006 г.

НЕГОВО
ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Швейцарско-българско споразумение за
финансова помощ:
Продължаване на валидността
Ваше превъзходителство,
Позоваваме се на Споразумението за предоставяне на финансова помощ между Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария (оттук нататък „споразумението“),
подписано на 24 декември 1992 г. и последно
продължено до 31 декември 2006 г. (разменени
писма от 20 януари и 4 март 2004 г.).
Както може би знаете, във връзка с пълноправното членство на България от 1 януари
2007 г. предоставянето на финансова помощ в
рамките на споразумението е към своя край.
Следователно след 31 декември 2006 г. няма да
бъде възможно Швейцария да вземе предвид
нови проекти за финансиране по това споразумение. Обаче от само себе си се разбира,
че понастоящем изпълняващите се проекти ще
продължат, както е предвидено в проектните
споразумения и след 1 януари 2007 г.
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На фона на това сме направили преглед
на действащите и планирани проекти, които
искаме да споделим с Вас. Към настоящия
момент проектите „Рехабилитация на ВЕЦ
„Батак“ и ВЕЦ „Алеко“, „Пречиствателна
станция за отпадни води – гр. Пловдив“ (Плов
див I), „Помпена станция север – гр. Пловдив“
(Пловдив II) и „Допълнително оборудване за
пречиствателна станция за отпадни води – гр.
Пловдив“ (Пловдив ІІІ) все още се изпълняват,
но в близките няколко месеца се надяваме да
бъдат завършени или да постигнат сериозен
напредък. След разрешаване на трудните проблеми сега вече е открит пътят за изпълнение
на проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив“ и се надяваме, че
съответното проектно споразумение би могло
да се подпише в близките седмици.
След внимателен анализ SECO взе решение да не разглежда повече финансирането за
проект „Съоръжение за изгаряне на болнични
отпадъци – Плевен“. Последното разяснение с
Министерство на околната среда и водите показа, че не е възможно да има експертно решение
за реализацията на този проект преди края на
тази година. Все пак, ако съответните заинтересовани български власти пожелаят, SECO е
готов да продължи да помага в изготвянето на
ОВОС за този проект. В заключение, SECO
реши положително от последния принос да
вземе предвид финансирането за рехабилитация
на повредената Помпена станция в Пловдив
(вследствие от наводненията през 2005 г.), за
да се позволи помпената станция бързо да се
свърже към канализационната система.
За да се даде възможност за приключване
на гореспоменатите проекти, е необходимо да
се продължи валидността на Споразумението за
финансова помощ и предлагам това да стане с
още две години, до 31 декември 2008 г. Всички
условия на Споразумението за финансова помощ
ще останат валидни, но, както споменахме порано в това писмо, няма да бъде възможно от
швейцарска страна да се поемат ангажименти
след 1 януари 2007 г.
Както винаги досега и в съответствие със
споразумението предлагам това писмо и Вашият
последващ отговор, потвърждаващ подкрепата
на Вашето правителство за продължаването му,
да съставляват неизменна част и имат правна
сила. Следователно очаквам да получа съгласието на Вашето правителство за предложеното
продължение.
С изпълнението на гореспоменатите проекти и мероприятия швейцарската финансова
помощ за рехабилитация на инфраструктурата
в Република България върви към приключване. Общо Швейцария е предоставила около
54 млн. швейцарски франка за обновяване на
инфраструктурата във водния и здравния сектор,
както и за управление и преработване на отпадъците. Всички тези проекти бяха реализирани
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в добро сътрудничество с българските власти
и допринесоха за успешното изпълнение на
преходния процес в България.
Бих желал да благодаря особено на Вашето
министерство за отличното сътрудничество
през всичките тези години и да Ви помоля,
Ваше превъзходителство, да приемете моите
най-искрени почитания.
Искрено Ваш
Държавен секретариат за икономически
връзки
Икономическа помощ и развитие
Оскар Кнап,
посланик
15 ноември 2006 г.,
София

НЕГОВО
ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-Н ОСКАР КНАП
ПОСЛАНИК
ДЪРЖАВЕН
СЕКРЕТАРИАТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ
РАБОТИ
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ

Ваше превъзходителство,
Получих Вашето писмо от 31 юли 2006 г.
относно Споразумението за швейцарско-българска финансова помощ: Продължаване на
валидността, със следното съдържание:
„Ваше превъзходителство,
Позоваваме се на Споразумението за предоставяне на финансова помощ между Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария (оттук нататък „споразумението“),
подписано на 24 декември 1992 г. и последно
продължено до 31 декември 2006 г. (разменени
писма от 20 януари и 4 март 2004 г.).
Както може би знаете, във връзка с пълноправното членство на България от 1 януари
2007 г. предоставянето на финансова помощ в
рамките на споразумението е към своя край.
Следователно след 31 декември 2006 г. няма да
бъде възможно Швейцария да вземе предвид
нови проекти за финансиране по това споразумение. Обаче от само себе си се разбира,
че понастоящем изпълняващите се проекти ще
продължат, както е предвидено в проектните
споразумения и след 1 януари 2007 г.
На фона на това сме направили преглед на
действащите и планирани проекти, които искаме
да споделим с Вас. Към настоящия момент проектите ,,Рехабилитация на ВЕЦ ,,Батак“ и ВЕЦ
„Алеко“, „Пречиствателна станция за отпадни
води – гр. Пловдив“ (Пловдив I), „Помпена
станция север – гр.Пловдив“ (Пловдив ІІ) и
„Допълнително оборудване за пречиствателна
станция за отпадни води – гр. Пловдив“ (Плов
див ІІІ) все още се изпълняват, но в близките
няколко месеца се надяваме да бъдат завършени или да постигнат сериозен напредък. След
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разрешаване на трудните проблеми сега вече е
открит пътят за изпълнение на проект „Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци – гр.
Пловдив“ и се надяваме, че съответното проектно споразумение би могло да се подпише в
близките седмици.
След внимателен анализ SECO взе решение да не разглежда повече финансирането за
проект „Съоръжение за изгаряне на болнични
отпадъци – гр. Плевен“. Последното разяснение
с Министерство на околната среда и водите
показа, че не е възможно да има експертно
решение за реализацията на този проект преди
края на тази година. Все пак, ако съответните
заинтересовани български власти пожелаят,
SECO е готов да продължи да помага в изготвянето на ОВОС за този проект. В заключение,
SECO реши положително от последния принос
да вземе предвид финансирането за рехабилитация на повредената Помпена станция в Пловдив
(вследствие от наводненията през 2005 г.), за
да се позволи помпената станция бързо да се
свърже към канализационната система.
За да се даде възможност за приключване
на гореспоменатите проекти, е необходимо да
се продължи валидността на Споразумението за
финансова помощ и предлагам това да стане с
още две години, до 31 декември 2008 г. Всички
условия на споразумението за финансова помощ
ще останат валидни, но, както споменахме порано в това писмо, няма да бъде възможно от
швейцарска страна да се поемат ангажименти
след 1 януари 2007 г.
Както винаги досега и в съответствие със
споразумението, предлагам това писмо и Вашият
последващ отговор, потвърждаващ подкрепата
на Вашето правителство за продължаването му,
да съставляват неизменна част и имат правна
сила. Следователно очаквам да получа съгласието на Вашето правителство за предложеното
продължение.
С изпълнението на гореспоменатите проекти и мероприятия швейцарската финансова
помощ за рехабилитация на инфраструктурата
в Република България върви към приключване. Общо Швейцария е предоставила около
54 млн. швейцарски франка за обновяване на
инфраструктурата във водния и здравния сектор,
както и за управление и преработване на отпадъците. Всички тези проекти бяха реализирани
в добро сътрудничество с българските власти
и допринесоха за успешното изпълнение на
преходния процес в България.
Бих желал да благодаря особено на Вашето
министерство за отличното сътрудничество
през всичките тези години и да Ви помоля,
Ваше превъзходителство, да приемете моите
най-искрени почитания.“
От името на правителството на Република
България имам честта да потвърдя приемането на горепосоченото писмо и съгласието на
правителството с неговото съдържание, както
и да предложа отмяна на т. 3.4 в чл. 3 от споразумението:
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„Вносът на стоки на територията на Република България, който се извършва в рамките
на безвъзмездната помощ от швейцарското
правителство по това споразумение, се освобождава от всякакви мита и такси, данък върху
добавената стойност, акциз и други налози с
еквивалентен ефект.“
Както знаете, след 1 януари 2007 г. България,
вече като член на ЕС, следва стриктно да спазва правото на Европейския съюз и да прилага
разпоредбите на европейските рамкови закони,
регламенти и решения. България следва да
унифицира митническата си политика с тази на
Европейския съюз и да прилага освобождаване
на митни сборове при внос само в случаите,
определени в Регламент на Съвета 918/83 от
28 март 1983 г. за установяване на система на
Общността за освобождаване на митни сборове.
Ще Ви бъда задължен, ако можете да потвърдите, че правителството на Конфедерация
Швейцария е съгласно с предложението за
отмяна на т. 3.4 в чл. 3 на Споразумението
за предоставяне на финансова помощ между Република България и правителството
на Конфедерация Швейцария, подписано на
24 декември 1992 г.
Моля Ви, Ваше превъзходителство, да приемете моите най-искрени почитания.
Искрено Ваш
Пламен Орешарски,
министър на финансите
Берн,
5 декември 2006 г.

НЕГОВО
ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-Н ПЛАМЕН
ОРЕШАРСКИ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО НА
ФИНАНСИТЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Швейцарско-българско споразумение за
финансова помощ:
Продължаване на валидността
Ваше превъзходителство,
Позоваваме се на Ваше писмо от 15 ноември
2006 г. относно продължаване на Споразумението за предоставяне на финансова помощ
между Република България и правителството
на Конфедерация Швейцария, подписано на
24 декември 1992 г., и предложението Ви за
анулиране на член 3.4 на споразумението.
От страна на швейцарското правителство
имам честта да потвърдя приемането на Вашето предложение за анулиране на член 3.4
от гореспоменатото споразумение („Вносът на
стоки на територията на Република България,
който се извършва в рамките на безвъзмездната помощ от швейцарското правителство по
това споразумение, се освобождава от всякакви
мита и такси, данък върху добавената стойност,
акциз и други налози с еквивалентен ефект“).
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Разбирам, че Република България, като нов
член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.,
е задължена да прилага строго всички клаузи
на Европейските рамкови закони, наредби и
решения. Все пак бих желал да насоча Вашето
внимание към член 3.3 на ropeспоменатото
споразумение:
„Няма да бъдат използвани суми от приноса
за плащането на каквито и да са мита и данъци
(вносни мита, налози и такси от каквото и да
е естество), които се налагат по законите на
Република България.“
Поради тази клауза мита и данъци, ДДС,
акцизи и други налози с еквивалентен ефект
ще бъдат изцяло поети от Република България
или съответните бенефициенти на проекти, финансирани по това споразумение. Това особено
важи за проект „Съоръжение за изгаряне на
болнични отпадъци в Пловдив“, където проектното споразумение е пред подписване.
Моля Ви, Ваше превъзходителство, да приемете моите най-искрени почитания.
Искрено Ваш
Държавен секретариат за икономически
връзки
Икономическа помощ и развитие
Йорг Ал. Рединг,
посланик
6261

Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно
оказването на финансова помощ, извършено
чрез размяна на писма на 30 ноември 2011 г.
и на 16 март 2012 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 22 май 2012 г. – ДВ,
бр. 42 от 2012 г. В сила до 31 декември 2012 г.)
Берн, 30.11.2011 г.

НЕГОВО
ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Швейцарско-българско споразумение за
финансова помощ:
Продължаване на валидността
Ваше превъзходителство,
Позовавам се на Споразумението за предоставяне на финансова помощ между Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария (оттук нататък „споразумението“),
подписано на 24 декември 1992 г. и последно
продължено до 31 декември 2011 г. (разменени
писма на 23 ноември 2010 г. и 24 януари 2011 г.).
Във връзка с присъединяването на Република
България към Европейския съюз на 1 януари
2007 г., предоставянето на финансова помощ в
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рамките на това споразумение е към своя край.
Все пак проекти, които все още се изпълняват
към днешна дата и приключват, респективно ще
продължат и приключат, както е предвидено.
Към настоящия момент единственият проект,
който все още се изпълнява, е „Съоръжение за
изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив“.
За да се даде възможност за завършването на гореспоменатия проект е необходимо
допълнително продължение на валидността
на споразумението и предлагам то да бъде
направено за още една година до 31 декември
2012 г. Всички клаузи на споразумението ще
останат валидни, независимо че по-нататъшни
ангажименти не е възможно да се поемат.
Както винаги досега и в съответствие със
споразумението предлагам това писмо и Вашият
последващ отговор, потвърждаващ подкрепата
на Вашето правителство за продължаването
му, да съставляват неизменна част и имат
правна сила. По тази причина очаквам да
получа съгласието на Вашето правителство за
предложеното продължение.
Бих желала да благодаря на Вашето министерство за отличното сътрудничество и Ви
помоля, Ваше превъзходителство, да приемете
моите най-искрени почитания.
Искрено Ваша
Държавен секретариат за икономически
въпроси
Беатрис Мазер Малор,
посланик
НЕЙНО
ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО
Г-ЖА БЕАТРИС МАЗЕР
МАЛОР
ПОСЛАНИК
ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАРИАТ
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ
ВРЪЗКИ
Ваше превъзходителство,
Получих Вашето писмо от 30 ноември 2011 г.
година относно Споразумението за швейцарскобългарска финансова помощ: Продължаване на
валидността, със следното съдържание:
„Ваше превъзходителство,
Позовавам се на Споразумението за предоставяне на финансова помощ между Република
България и правителството на Конфедерация
Швейцария (оттук нататък „споразумението“),
подписано на 24 декември 1992 г. и последно
продължено до 31 декември 2011 г. (разменени
писма на 23 ноември 2010 г. и 24 януари 2011 г.).
Във връзка с присъединяването на Република
България към Европейския съюз на 1 януари
2007 г. предоставянето на финансова помощ в
рамките на това споразумение е към своя край.
Все пак проекти, които все още се изпълняват
към днешна дата и приключват, респективно ще
продължат и приключат, както е предвидено.
Към настоящия момент единственият проект,
който все още се изпълнява, е „Съоръжение за
изгаряне на болнични отпадъци – гр. Пловдив“.
55-00-2
16.03.2012

ВЕСТНИК
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За да се даде възможност за завършването на гореспоменатия проект, е необходимо
допълнително продължение на валидността
на споразумението и предлагам то да бъде
направено за още една година до 31 декември
2012 г. Всички клаузи на споразумението ще
останат валидни, независимо че по-нататъшни
ангажименти не е възможно да се поемат.
Както винаги досега и в съответствие със
споразумението предлагам това писмо и Вашият
последващ отговор, потвърждаващ подкрепата
на Вашето правителство за продължаването
му, да съставляват неизменна част и имат
правна сила. По тази причина очаквам да
получа съгласието на Вашето правителство за
предложеното продължение.
Бих желала да благодаря на Вашето министерство за отличното сътрудничество и Ви
помоля, Ваше превъзходителство, да приемете
моите най-искрени почитания.“
От името на правителството на Република
България имам честта да потвърдя приемането на горепосоченото писмо и съгласието на
правителството с неговото съдържание.
Моля Ви, Ваше превъзходителство, да приемете моите най-искрени почитания.
Искрено Ваш
Симеон Дянков
6262

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 11
от 27 юни 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1.
„Колективни дейности“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
2007 – 2013 г. на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство на
Европейския съюз
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 3.1. „Колективни
дейности“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от
общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013) на
Република България (ОПРСР), финансирана
от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на
Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на една или повече от
целите на мярката, както следва:
1. допринасят устойчиво за по-доброто управление или опазване на ресурсите;
2. насърчават използването на селективни
методи или уреди за риболов и допринасят за
намаляване на прилова;
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3. водят до отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно с цел да се
противодейства на т. нар. призрачен (нелегален) риболов;
4. водят до подобряване на работните условия
и безопасността;
5. допринасят за прозрачност на пазарите
на рибни продукти и продукти на аквакултурата, включително и за възможността за
проследяване;
6. подобряват качеството и безопасността
на храните;
7. развиват, преструктурират или подобряват
обектите за производство на аквакултура;
8. инвестиции в оборудване за производство,
преработка или пласмент и в инфраструктура,
включително и по отношение третирането на
отпадъци;
9. водят до усъвършенстване на професионалните умения или разработване на нови
методи и средства за обучение;
10. насърчават партньорството между учените
и заетите в сектор „Рибарство“;
11. допринасят за работа в мрежа и обмен на
опит и добри практики между организациите с
цел създаване на равни възможности за мъжете
и жените и за останалите участници в сектора;
12. допринасят за целите на дребномащабния
крайбрежен риболов;
13. подобряват управлението и контрола
върху условията на достъп до риболовните райони, по-специално чрез изготвяне на местни
планове за управление, одобрени от министъра
на земеделието и храните;
14. касаят създаване на организации на
производителите, признати съгласно Регламент
(ЕО) № 104/2000 г. на Съвета от 17 декември
1999 г. относно общата организация на пазарите
на рибни продукти и продукти от аквакултури
(ОВ, L 17, 21.1.2000);
15. касаят извършване на проучвания, свързани с насърчаване на партньорството в сектор
„Рибарство“ с трети страни.
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.) и Регламент (ЕО) № 104/2000 на
Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата
организация на пазарите на рибни продукти и
продукти от аквакултури (ОВ, L 17, 21.01.2000 г.).

ВЕСТНИК
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(2) Бенефициенти по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4
от Закона за обществените поръчки (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 могат да кандидатстват с
повече от един проект по реда и при условията
на тази наредба.
(3) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват по повече от една мярка
от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по съответните наредби за
прилагане на ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I
Обхват на дейностите и допустими сектори
Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя за проекти, насочени към подобряване структурирането на сектора и прилагането
на колективни дейности, по следните сектори,
посочени в заявлението за кандидатстване
съгласно приложение № 1:
1. сектор 01: Създаване на организации на
производителите в сектор „Рибарство“;
2. сектор 02: Преструктуриране на признати
организации на производители в сектор „Рибарство“;
3. сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на производителите;
4. сектор 04: Провеждане на обучения,
свързани с рибарството или развитие на нови
методи и средства за обучение в областта на
рибарството;
5. сектор 05: Създаване на партньорства
между учени и заетите в сектор „Рибарство“;
6. сектор 06: Създаване на мрежа за обмен
на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи равните възможности между
мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор „Рибарство“;
7. сектор 07: Други дейности, свързани с
изпълнение на целите на мярката по чл. 2, в
частност и дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетна ос № 1
и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.
(2) С един проект се допуска кандидатстване
за безвъзмездна финансова помощ по един или
повече сектори.
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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 кандидати по
чл. 10, т. 4 и 6 и до 100 на сто за кандидати
по чл. 10, т. 1 и 5 от размера на одобрените
и реално извършени дейности на проекта, от
които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % – от
държавния бюджет на Република България.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер
до 80 на сто за кандидати по чл. 10, т. 2, реализиращи проект/и в частна полза, и до 100 на
сто за кандидати по чл. 10, т. 2, реализиращи
проект/и в обществена полза, от размера на
одобрените и реално извършени дейности на
проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР
и 25 % – от държавния бюджет на Република
България.
(2) Размерът на безвъзмездната финансова
помощ за сектори 01, 02 и 03 е намаляващ,
както следва:
1. за първата година – 100 на сто от одобрените и реално извършени дейности на проекта;
2. за втората година – 80 на сто от одобрените и реално извършени дейности на проекта;
3. за третата година – 60 на сто от одобрените и реално извършени дейности на проекта.
(3) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не
може да надвишава левовата равностойност
на 600 000 евро.
(4) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само при
процедура на ограничен бюджет по чл. 30.
(5) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не може да
бъде по-малък от левовата равностойност на
10 000 евро.
(6) Максималният месечен размер на разходите за едно лице, свързани с възнаграждения и
заплати по реда на чл. 22, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 2
и ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 1, не трябва да надвишава
размера на една средна месечна работна заплата
за един нает, обявена от Националния статистически институт за икономическата дейност
„Селско, ловно, горско и рибно стопанство“
към датата на кандидатстване.
(7) 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 при условията и по реда на чл. 33 и 34.
(3) Междинни плащания се допускат при
условията и по реда по чл. 35 и 36.
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(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
безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на
Европейския съюз.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват:
1. общини и държавни учреждения;
2. юридически лица, регистрирани по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, в
това число и браншовите организации в сектор
„Рибарство“;
3. организации на производители на риба и
други водни организми в сектор „Рибарство“;
4. юридически лица или еднолични търговци
(ЕТ), регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите;
5. научни и учебни организации;
6. организатори на пазари на производителите.
Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 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.);
3. едноличните търговци и членовете на
управителните органи на юридическите лица
не са осъждани с влязла в сила присъда за
престъпления против собствеността или стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са
лишавани от правото да упражняват търговска
дейност или да заемат ръководна, отчетна или
материалноотговорна длъжност.
(2) Кандидатите по чл. 10, т. 2 и 3 трябва
да отговарят и на следните изисквания:
1. да са признати като организации на производители на риба и други водни организми или
браншови организации съгласно приложимото
законодателство;
2. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност.
3. да не са в производство по ликвидация.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 4 и 6 трябва
да отговарят и на следните изисквания:
1. да са вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията;
2. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
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3. да не са в производство по ликвидация,
с изключение на ЕТ.
(4) Кандидатите по чл. 10, т. 4 трябва да отговарят и на поне едно от следните изисквания:
1. да притежават валидно разрешително за
стопански риболов;
2. да притежават удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми;
3. да са регистрирани като производители на
риба, други водни организми и продукти от тях;
4. да са регистрирани като преработватели
на риба и рибни продукти.
(5) Кандидатите по чл. 10, т. 6 трябва да са
регистрирани по реда на чл. 3а, ал. 2 от Закона
за стоковите борси и тържищата.
(6) Кандидатите за сектор 03 трябва да са
специално признати съгласно чл. 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация
на пазарите на рибни продукти и продукти
от аквакултури.
(7) Кандидатите по сектор 04 трябва да издават на участниците в обучението документ,
удостоверяващ завършен пълен цикъл на обучение. Курсовете за специална и за допълнителна
подготовка се организират и провеждат от
учебни заведения и центрове за професионално
обучение и квалификация, акредитирани или
лицензирани по Закона за висшето образование, Закона за професионалното образование
и обучение или Закона за народната просвета.
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.), изменен с Регламент (ЕО,
Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември
2006 г. за изменение на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 относно финансовия регламент,
приложим за общия бюджет на Европейските
общности (ОВ, L 390, 30.12.2006 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, включително и за обстоятелствата по
чл. 23 от Закона за търговския регистър, в
срок 15 работни дни от датата на получаване
на уведомително писмо от Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)
за представянето им.
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(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, неистински или подправени документи
при осигуряване на информация, поискана от
ИАРА и/или Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), или не предоставят тази информация.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 13. (1) Инвестициите по реда на тази
наредба трябва да съответстват на целите на
Общата политика по рибарство на ЕС.
(2) Инвестициите по реда на тази наредба
трябва да се реализират 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 лицата и организациите в сектор „Рибарство“ или като цяло за
широката общественост;
3. осигуряват достъп към резултатите от
проекта за заетите в сектор „Рибарство“ при
еднакви условия;
4. са насочени към подобряването на предлаганите услуги и подобряване организацията
в сектор „Рибарство“.
Чл. 15. (1) За кандидати по сектор 02
преструктурирането обхваща случаи, когато
организацията на производителите претърпи
значителни промени като членство, предлагани
продукти, обем на продукцията.
(2) Дейностите по ал. 1 не трябва да водят
до създаването на нова организация на производителите и нейното признаване по реда на
Регламент (ЕО) 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация
на пазарите на рибни продукти и продукти от
аквакултури.
(3) За кандидатстване по реда на сектор 02
организацията на производителите представя
оперативна програма и утвърден правилник на
организацията на производителите, отговарящи
на изискванията на приложимото законодателство.
(4) Разходите за заплати по реда на чл. 22,
ал. 3, т. 2 са допустими само за персонала,
който е допълнително нает спрямо обичайния
състав на организацията на производителите.
Чл. 16. (1) За кандидати по сектор 03 предложеният план за подобряване на качеството
трябва да е получил одобрението на министъра
на земеделието и храните.
(2) Планът за подобряване на качеството
следва да обхваща всички фази на производството и реализацията на продуктите.
(3) Планът задължително включва:
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1. значително подобряване на качеството на
продуктите по време на улова, разтоварването,
манипулирането, транспортирането и пускането
им на пазара;
2. оптимално подобрение на качеството на
продуктите по време на отглеждането;
3. прилагане на подходящите техники и
технологични умения;
4. описание на планираните мерки, включително и подготвителни проучвания, обучение
и инвестиции.
(4) Представеният от организацията на производителите план за подобряване качеството
на продуктите се изпраща на Европейската
комисия. Този план не може да бъде одобрен
от министъра на земеделието и храните, преди
да бъде изпратен на Комисията и в срок 60
дни след това, през който период Комисията
може да изиска внасянето на изменения или
да откаже одобрението на съответния план.
(5) Разходите за заплати по реда на чл. 22,
ал. 4, т. 2 са допустими само за персонала,
който е допълнително нает спрямо обичайния
състав на организацията на производителите.
Чл. 17. За кандидати по сектор 04 допустими за финансиране са дейности извън обхвата
на нормативно определената задължителна,
задължителноизбираема и свободноизбираема
подготовка.
Чл. 18. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя в определени случаи за дейности,
съответстващи на допустимите за финансиране
по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2
на ОПРСР.
(2) Дейностите по ал. 1 се прилагат по
реда на тази наредба, в случай че се осъществяват колективно от кандидатите и обхватът
на дейностите е от общ интерес. В случаите,
когато безвъзмездна финансова помощ се
отпуска за мерки, съответстващи на тези от
Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2 на
ОПРСР, се прилагат условията и размерът на
безвъзмездната финансова помощ, определени
по наредбите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мерките от Приоритетна
ос № 1 и Приоритетна ос № 2, при спазване
разпоредбите на тази наредба.
(3) Дейностите, свързани с реалното подобряване на управлението и контрола върху
условията на достъп до риболовните райони,
финансирани по мерките „Постоянно прекратяване на риболовни дейности“, „Временно
прекратяване на риболовни дейности“ и „Инвестиции на борда на риболовните кораби и
селективност“, се подпомагат по Приоритетна
ос № 1 с изключение на разходите по чл. 22,
ал. 8, т. 1.
(4) При отпускане на безвъзмездна финансова
помощ за дейностите по чл. 22, ал. 8, т. 1 се
спазват разпоредбите на раздел II от Регламент
(ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември
2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на
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общата политика в областта на рибарството
(ОВ, L 358, 31.12.2002 г.), изменен с Регламент
(ЕО) № 865/2007 на Съвета от 10 юли 2007 г.
за изменение на Регламент (EО) № 2371/2002
относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на Общата
политика в областта на рибарството (ОВ, L
192, 24.07.2007 г.).
Чл. 19. (1) Кандидатите подават заявление за
кандидатстване (по образец) с приложена проектна обосновка, доказваща целесъобразността
на проекта, съгласно приложение № 1, като при
кандидатстването за дейности, съответстващи
на дейностите, допустими за финансиране по
Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2
от ОПРСР, кандидатите подават и заявление
за кандидатстване по съответната/съответните
мярка/мерки по Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.
(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.
(3) За всеки проект бенефициентите по
тази наредба подават заявка/и за плащане (по
образец), като при одобрени дейности, съответстващи на дейностите по Приоритетна ос
№ 1 и Приоритетна ос № 2, бенефициентите
подават и заявка/и за плащане (по образец)
по съответната/съответните мярка/мерки по
Приоритетна ос № 1 и Приоритетна ос № 2.
Чл. 20. (1) За проекти, изпълнявани върху
имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане представя:
1. документ за учредено право на строеж
върху имота за срок не по-малко от 6 години към датата на кандидатстване за разходи,
предвиждащи строително-монтажни работи
(СМР), или
2. документ за ползване върху имота за
срок не по-малък от 6 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. 21. 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. 22. (1) Допустими за финансиране са
разходите по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране по сектор 01
са следните административни разходи, действително направени от организацията на производители по създаването и функционирането є:
1. свързани с подготвителната работа по
учредяването на организацията и изготвянето
на учредителния акт и устава;
2. за персонал (възнаграждения, заплати,
задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за
командировки и разходи за технически услуги
и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации,
извършени за изпълнение целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или
разходи за лизинг на такъв вид оборудване,
необходими за изпълнение целите на проекта;
5. за поддръжка и експлоатация на едно от
наличните транспортни средства, собственост на
организацията на производителите, използвано
за целите на проекта;
6. за наем, действително заплатен, както
и за други разходи и такси, произтекли от
обитаването на помещенията, използвани за
административното функциониране на организацията на производители, използвани за
целите на проекта;
7. по застраховки, свързани с транспортното
средство по т. 5, административни сгради и
съдържащото се в тях оборудване.
(3) Допустими за финансиране по сектор
02 са следните административни разходи,
действително направени от организацията на
производители по нейното функциониране:
1. свързани с изменението на учредителния
акт и устав;
2. за персонал (възнаграждения, заплати,
задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за
командировки и разходи за технически услуги
и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации, извършени за изпълнението на целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или
разходи за лизинг на такъв вид оборудване,
необходими за изпълнение целите на проекта;
5. за поддръжка и експлоатация на едно от
наличните транспортни средства, собственост на
организацията на производителите, използвано
за целите на проекта;
6. за наем, действително заплатен, както
и за други разходи и такси, произтекли от
обитаването на помещенията, използвани за
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административното функциониране на организацията на производители, използвани за
изпълнение целите на проекта;
7. по застраховки, свързани с транспортното
средство по т. 5, административни сгради и
съдържащото се в тях оборудване.
(4) Допустими за финансиране по сектор
03 са следните административни разходи,
действително направени от организацията на
производители по изготвянето и изпълнението
на плана за подобряване на качеството:
1. във връзка с предварителните проучвания,
изготвянето и изменението на плана;
2. за персонал (възнаграждения, заплати,
задължителни осигурителни вноски от осигурителя), разходи за обучение, разходи за
командировки и разходи за технически услуги
и консултации;
3. за кореспонденция и телекомуникации,
извършени за изпълнение целите на проекта;
4. за закупуване на офис оборудване или
разходи за лизинг на такъв вид оборудване,
необходими за изпълнение целите на проекта;
5. по издаването на информационни материали, касаещи техническите средства и умения
за подобряване на качеството на продуктите,
разпространявани сред членовете на организацията на производителите;
6. по провеждането на контролни проверки за
изпълнение на мерките за прилагане на плана
за подобряване на качеството на продуктите
от страна на членовете на организацията на
производителите.
(5) Допустими за финансиране по сектор 04
са следните разходи, действително направени от
организаторите с цел провеждането на обучения:
1. разходи за персонал (възнаграждения,
заплати, задължителни осигурителни вноски от
осигурителя), разходи за командировки;
2. разходи за проучвания, технически услуги и консултации, като последните не могат
да надвишават 5 на сто от общите допустими
разходи по проекта;
3. разходи за кореспонденция и телекомуникации;
4. разходи за наем на зали, наемане или
закупуване на оборудване, но не повече от 5 на
сто от общите допустими разходи по проекта;
5. разходи за обучителни материали, в това
число и закупуване на оборудване във връзка
с провеждане на практическата част на обучението (където е приложимо) и консумативи;
6. други преки разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
(6) Допустими за финансиране по сектор 05
са следните разходи, действително направени от
кандидатите, с цел изграждане на партньорства:
1. разходи за командировки на представители
на партниращите си организации;
2. разходи за организиране на семинари,
срещи и консултации, като последните не могат
да надвишават 5 на сто от общите допустими
разходи по проекта;
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3. разходи за публикации, преводи и информация;
4. разходи за разпространение и приложение на резултатите с цел осигуряване на
информираност и публичност на резултатите,
но не повече от 5 на сто от общите допустими
разходи по проекта;
5. други разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.
(7) Допустими за финансиране по сектор 06
са следните разходи, действително направени
разходи от организациите с цел изграждане на
мрежа за обмен на добри практики:
1. разходи за участия в изложения, борси,
конференции и срещи;
2. разходи за разработване и поддръжка
на уеббазирана база данни за обмен на добри
практики, както и оборудване, пряко свързано
с изграждането є, но не повече от 5 на сто от
общите допустими разходи по проекта;
3. разходи за популяризация, разпространение на резултатите от обмена чрез средствата
за масова информация и интернет страница;
4. разходи за организиране на семинари,
срещи и обучения;
5. разходи за възнаграждения на външни
експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата, но не повече от 5 на сто от
общите допустими разходи по проекта.
(8) Допустими за финансиране по сектор 07
са колективно извършените разходи от кандидатите по чл. 10:
1. за проучвания, срещи и консултации,
свързани с изготвяне на местни планове за
управление, които подобряват управлението и
контрола върху условията на достъп до риболовните райони;
2. за провеждане на кампании за събиране
на потънали риболовни приспособления, в това
число и разходи за наем на транспортни средства
за организиране на почистването и извозването
на отпадъците до местата за съхранение;
3. за проучвания, отнасящи се до осъществяването на сътрудничество в областта на
рибарството с трети страни;
4. разходи за дейности, съответстващи на
допустимите за финансиране по Приоритетна
ос № 1 и Приоритетна ос № 2 от ОПРСР.
(9) Допустими са разходите по сектори
01 – 07, свързани със:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
2. разходи за консултански услуги, свързани
с подготовката и изпълнението на проекта,
инженерни проучвания, оценки, анализи и
изготвяне на технически/работен проект и
разходи за независим строителен и авторски
надзор и инвеститорски контрол, които са на
стойност до 5 на сто от общата стойност на
допустимите разходи, свързани пряко с дейността на инвестицията;
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3. закупуване на земя, която има пряка връзка
с дейностите по проекта и е в размер до 10 на
сто от общите допустими разходи по проекта;
4. изграждане на инфраструктура за обучение
в размер до 10 на сто от общите допустими
разходи по проекта.
(10) Разходите по ал. 9, т. 1 – 3 са допустими, ако са извършени през периода
1.01.2007 г. – 31.12.2015 г.
(11) 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. 22, ал. 9,
т. 1 – 3, 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.
(12) Допустими са разходите, за които са
спазени следните изисквания за предоставяне
на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност на
15 000 евро, или са част от разходите на обща
стойност, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, предложени от един доставчик,
кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел
определяне основателността на предложените
разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност на
15 000 евро, или са част от разходите на обща
стойност, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, предложени от един доставчик,
които са за 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 е
необходима оценка на активи/дейности, свързани със СМР, за които не е налице основание
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за провеждане на процедура по ЗОП, както и
за разходи, свързани със специфични активи/
дейности в сектор „Рибарство“;
6. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централния 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. 9, т. 1 и 3, 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. 3, и/или подписан
договор с избрания доставчик или изпълнител
с разбивка на разходите по дейности по т. 1 и
разходооправдателен документ за извършения
разход;
9. за разходите по ал. 9, т. 1 и 2 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 на активи чрез финансов
лизинг е допустимо при условие, че бенефициентът стане собственик на съответния актив
не по-късно от датата на подаване на заявката
за междинно/окончателно плащане за същия
актив;
12. кандидатът предоставя една оферта,
когато възлагането на договора за доставка
или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни
права, придобити по силата на закон 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,
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които се явяват възложители по чл. 7 ЗОП, описват в проектната обосновка детайлно начина
за определяне стойностите на всеки разход.
Чл. 23. 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. 24. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. 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 Европейски фонд
за рибарство;
2. разходи за жилищни помещения и сгради;
3. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
4. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
5. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
6. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
7. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект;
8. инвестиции, свързани с търговия на дребно;
9. закупуване на техника и оборудване втора
употреба;
10. закупуване на транспортни средства;
11. прилежаща инфраструктура, която няма
пряка връзка с дейността на проекта;
12. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), които нямат пряка връзка с
дейността на проекта;
13. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът
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не е получил най-малко две независими и съпоставими оферти от доставчици, оригиналите
от които са приложени към заявлението за
кандидатстване, с изключение на разходите по
чл. 22, ал. 9, т. 1 – 3; за недопустими се считат
оферти, които не съдържат следните реквизити: Единен идентификационен код (ЕИК)
на оферента, срок на валидност на офертата,
който не може да бъде по-кратък от 5 месеца
считано от датата на подаване на заявлението
за кандидатстване, дата на офертата, подпис
на оферента; оферентите – чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага в случай, че
кандидатът се явява възложител по чл. 7 ЗОП;
14. плащане в натура;
15. данъци, мита и вносни такси;
16. изследователски риболов;
17. закупуване на земя, която няма връзка
с изпълнението на проекта;
18. закупуване на земя на стойност над 10 на
сто от размера на общите допустими разходи
по проекта;
19. частта от разходите за консултантски
услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни проучвания,
оценки, анализи и изготвяне на технически
и/или работен проект и разходи за независим
строителен и авторски надзор и инвеститорски
контрол, които са на стойности, надвишаващи
определените в чл. 22, ал. 9, т. 2;
20. прехвърляне на собствеността върху
предприятие;
21. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 11.
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 одобряване на проектите
Чл. 25. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема на
заявления за кандидатстване на електронните
страници на ИАРА, на ОПРСР и на общодостъпно място в ИАРА и териториалните звена
(ТЗ) на ИАРА.
Чл. 26. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване съгласно приложение № 1
в най-близкото до мястото на извършване на
проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, законния му представител
или от упълномощено от него лице, което
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представя нотариално заверено пълномощно
за кандидатстване пред ИАРА за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата,
подредени по реда, описан в приложение № 1; в
случай на представяне на копия на документи,
заверени от кандидата, техните оригинали се
представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той се придружава с превод
на български език, извършен в съответствие
с Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (обн.,
ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г.,
бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от
1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със
закон, приет от XXXVIII Народно събрание на
25 май 2000 г. – ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила
от 30 април 2001 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието на
кандидата се извършва опис на приложените
документи към заявлението за кандидатстване.
(5) В случай на липса или нередовност на
документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА ги
връща на кандидата за отстраняване на липсите
и нередовностите заедно с копие от контролен
лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема
заявлението за подпомагане, при условие че
липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или
общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, както и със задължението си да представи документите най-късно в
срока по чл. 27, 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.
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Чл. 27. (1) В срок до 3 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 на заявлението със:
а) целите, дейностите и изискванията по
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет,
приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР.
(2) В случай на нередовност на документите,
непълнота и/или неяснота на заявените данни
и посочените факти ИАРА писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомлението може да отстрани
посочените нередовности и/или непълноти, и/
или неясноти, включително чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи, както и документи извън посочените съгласно
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. 22, ал. 12,
т. 4, като срокът по чл. 27, 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 изпраща на кандидата мотивирана
писмена заповед за отказ на проект.
(5) Проектите, по които в резултат на извършените проверки се установи допустимост
на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност
(ЕКОП), която се назначава от изпълнителния
директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни за ИАРА
експерти, специалисти в съответната област.
Външните експерти имат право на глас в
заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя
писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица,
неправителствени организации и др., които да
определят експертни лица за участие в ЕКОП.
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(7) В случаите, когато са привлечени външни
за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните
лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите,
представени на съответната комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление за
кандидатстване в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ на кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е
консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 – 4.
(10) Експертната комисия за осигуряване на
прозрачност изразява писмено решение пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.
Чл. 28. (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. 27,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 2;
3. несъответствие с условията на чл. 22;
4. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 27, ал. 2;
5. недостатъчен бюджет по мярката;
6. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
по чл. 7, ал. 5 или надвишават максималния
размер съгласно чл. 7, ал. 3;
7. установяване на обстоятелствата, посочени
в чл. 12, ал. 1 и 2;
8. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 7 кандидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване с мотивирана писмена заповед,
подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА се
съобщава на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от кандидата
лице с изрично нотариално заверено пълномощ-
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но 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. 1, от което да става видно, че не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството,
освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от правото да упражняват търговска
дейност или да заемат ръководна, отчетна или
материалноотговорна длъжност, издадени не
по-рано от 1 месец преди предоставянето им,
и документ, удостоверяващ актуална банкова
сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния
директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
в определения срок кандидатът губи право на
получаване на безвъзмездна финансова помощ
по одобрения проект и може да кандидатства
отново за същия проект по реда на тази наредба.
Чл. 30. (1) Когато сумата на безвъзмездната финансова помощ за допустимите разходи,
одобрени по проекти, надхвърли определения
бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условията на ограничен бюджет
(приложение № 2), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ
ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително
класиране по реда на приемане на заявленията
за кандидатстване.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 31. (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 на дейностите по проекта след
сключване на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Процедурите
се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.
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(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),
приет с ПМС № 150 от 2006 г.
(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. 4 и писмено уведомява бенефициента за
подписване на анекс към договора по чл. 29,
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 Европейския 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. 29, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението по ал. 6 бенефициентът
лично, чрез законния си представител или
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упълномощено от бенефициента лице с изрично
нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА за подписване на анекс към договора
по чл. 29, 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. 22, ал. 9, т. 2, 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. 32. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата
инвестиция по проекта.
(2) Плащане преди завършване на цялата
инвестиция е допустимо при спазване на разпоредбите по чл. 33, 34 и 35.
Чл. 33. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 29, 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. 31, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта.
(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на
подписване на договора по чл. 29, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на 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;
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3. да нямат изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да нямат изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
6. да не са в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и/
или последното приключило тримесечие преди
подаване на заявката за авансово плащане, да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите им от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(7) При изчисляването 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
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 банковата
гаранция 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 безвъзмездна
финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(12) Банковата гаранция по ал. 5 или 10 се
освобождава, 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 безвъзмездната
финансова помощ, свързана с инвестицията,
надхвърля сумата на аванса.
Чл. 34. (1) При кандидатстване за авансово плащане бенефициентът подава заявка за
авансово плащане в регионалните разплаща-
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телни агенции на РА (РРА – РА) по място на
извършване на инвестицията, като прилага документите съгласно заявка за авансово плащане
(приложение № 3).
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от подписване
на договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по чл. 34, ал. 2 отново да
подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите 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 със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА , която се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 35. (1) Междинно плащане е допустимо
не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде
отпускано само след завършване на обособена
част от инвестицията по проект, заложена като
такава в договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията по
проект, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може
да бъде заявено не по-късно от 6 месеца преди
изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по проект в договора по чл. 29, ал. 2.
Чл. 36. (1) При кандидатстване за междинни
или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в РРА – РА, по място
на извършване на инвестицията по проект
и прилага документите съгласно заявката за
плащане (приложение № 4).
(2) Заявка за окончателно плащане се подава
след извършване на инвестицията по проекта,
но не по-късно от 15 работни дни от изтичане
на срока, посочен в договора по чл. 29, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали
се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на
РА, извършва преглед на документите по ал. 1
в присъствието на бенефициента, негов законен
представител или упълномощено от него лице.
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(5) Документите по ал. 1 се представят
на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език,
той се придружава с превод на български
език, извършен в съответствие с Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г.
(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 плащане бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
Чл. 37. (1) В срок до 3 месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи, доказващи извършените
инвестиции по проекта, ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. назначава извършването на проверка на
място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи между одобрените и реално извършените разходи по проекта, която се съобщава
на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ – РА,
писмено уведомява бенефициента, който в срок
до 10 работни дни от деня на получаване на
уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи извън посочените съгласно приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност, този срок се удължава със срока
за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или ин-
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ституции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 38. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или
на цялата помощ, когато:
1. при проверките по чл. 37, ал. 1, т. 1 и
2 установи 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 нередовностите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 37, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 39. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 40. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 36 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проектите по
сектори 01, 02 и 03 започва да тече от:
1. датата на признаване на организацията
на производители – за сектор 01;
2. датата на решението за преструктуриране на организацията на производители – за
сектор 02;
3. датата на получаване на специално признаване на организацията на производител по реда
на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000 г. на
Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата
организация на пазарите на рибни продукти и
продукти от аквакултури – за сектор 03.
(3) За всички останали случаи срокът за изпълнение на проекта започва да тече от датата
на сключване на договора по чл. 29, ал. 2 или
от датата на сключване на анекс в случаите
по чл. 31, ал. 8, когато е приложимо.
Чл. 41. 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 Европейския съюз.
Чл. 42. Бенефициентът е длъжен да изпълни
проекта съобразно описанието на проекта, съдържащо се в проектната обосновка и с оглед
изпълнение на предвидените в него цели.
Чл. 43. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
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искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 29, 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. 29, ал. 2, които
водят до увеличаване на размера на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или до
увеличаване на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен
в чл. 40, 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. 29, 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. 29, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 29.
Чл. 44. Най-късно до края на изпълнението
на проекта бенефициентът е длъжен да отговаря
на всички нормативно установени изисквания,
отнасящи се до извършваните от него дейности
по проекта.
Чл. 45. (1) За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 29, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, да не прехвърля
правото на собственост и/или преотстъпва
правото на ползване върху активите – предмет
на подпомагане, под каквато и да е форма с
изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променя местоположението на
подпомогнатата дейност;
4. за проекти, надвишаващи левовата равно
стойност 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);
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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 ал. 1, 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. 46. Бенефициентът гарантира, че участниците в съфинансирания от ЕФР проект са
били информирани за това финансиране.
Чл. 47. (1) За срока по чл. 45, ал. 1 ИАРА
осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
(2) Лицата, които участват в одобрението,
финансирането и контрола на проекта, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Чл. 48. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана
с предмета на проекта (инвестицията) по тази
наредба, на упълномощени представители на
ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ – РА, Министерството на финансите,
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“, Сметната палата на
Република България, Европейската комисия,
Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с измамите, както и на всеки
упълномощен външен одитор, на когото е разрешено да упражнява своето право на контрол
върху документите и договорните условия на
всички договори на бенефициента на помощ
та и неговите подизпълнители и доставчици,
свързани с осъществяването на инвестицията
по проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 45.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да
осигури както преди започване, така и в хода
на изпълнение на проверката на място целия
набор от изискана документация и информация,
свързани с проекта, изискана преди започването
или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът е длъжен да оказва пълно съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до
местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 49. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична
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счетоводна сметка за проекта, за който са
получили безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години считано от датата на
подписване на договора по чл. 29, ал. 2.
Чл. 50. (1) Бенефициентите са длъжни да
сключат и 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. 45, като са длъжни всяка година
да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото имущес
тво в резултат на събитие, покрито по условията
на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ – РА, до размера
на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на
бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на ДФЗ – РА,
се намалява размерът на задължението на
бенефициента към ДФЗ – РА.
(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да отстрани причинените
вреди, като възстанови подпомогнатия актив.
Чл. 51. ДФЗ – РА, осъществява последващ
контрол върху изпълнение на разпоредбите
по чл. 50.
Чл. 52. При неспазване на условията по
чл. 45 – 50 включително 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.
Чл. 53. (1) Страните не носят отговорност
за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на
„непреодолима сила“ (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради
настъпило форсмажорно обстоятелство, е
длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено
другата страна за възникването му, както и за
предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за
форсмажор, издаден от Българската търговскопромишлена палата.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 54. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всеки проект:
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1. име на бенефициента, наименование на
проекта и местонахождение на инвестицията,
когато е приложимо;
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. 55. (1) Бенефициентът е длъжен да
включи в табелата по чл. 45, т. 4, 5 и 6 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г.
за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г. на
Съвета относно Европейския фонд за рибарство
и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положителния
аспект от намесата на ЕС, с текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема
най-малко 25 % от табелата.
(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в
дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ 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 безвъзмездната
финансова помощ.
8. „Аквакултура“ е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на
дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения
капацитет в естествената им среда; организмите
остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
9. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
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10. „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“.
11. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Европейския
съюз, 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
реализирането на помощта от фонда, с изключение на държавата при изпълнение на нейните
правомощия на публична власт.
12. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на член
59 на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006
от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO)
№ 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за
определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
13. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа
или неплатен доброволен труд, за които не
са правени плащания, подкрепени от фактура
или друг еквивалентен на фактура платежен
документ.
14. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване на
инвестиционните разходи.
15. „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.
16. „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;
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е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
17. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка
и експлоатация на активите.
18. „Общ интерес“ са дейности и услуги,
достъпни за всички заети в сектор „Рибарство и
аквакултури“ при еднакви условия. Мерките от
общ интерес са с по-широк обхват от мерките,
предприемани от частни организации и които
подпомагат постигането на целите на Общата
политика по рибарство на ЕС.
19. „Научни организации“ са висшите училища и колежи (съгласно номенклатурата на
Националния статистически институт), институтите на Българската академия на науките,
институтите на Селскостопанската академия,
ведомствените научни институти, неправителствените организации и стопански субекти,
осъществяващи научноизследователска и развойна дейност.
20. „Учебни организации“ са учебни заведения, създадени по реда на Закона за народната
просвета и Закона за висшето образование,
както и центровете по чл. 18, т. 5 и 8 от Закона
за професионалното образование и обучение.
21. „Изследователски риболов“ е използването на различни видове оборудване за търсене на
риба, както и риболовни уреди, установяващи
видовете и количествата рибни ресурси в дадена
зона, с цел определяне на размера на рибните
ресурси и икономическата жизнеспособност на
стопанския риболов в тази зона.
22. „Прилежаща инфраструктура“ е техническата инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31
от Закона за устройство на територията, както
и други сгради и съоръжения на същата територия, свързани с обслужване на извършваните
на тази територия дейности, включително – пътища, канали, водохранилища, водопроводна
и канализационна инсталация, мостове, складове, транспортни съоръжения, захранващи и
отвеждащи инсталации – електричество, вода,
гориво и районно осветление.
23. „Ферма“ или „стопанство“ е предприятие за производство и отглеждане на риба или
други водни организми.
24. „Организатор на пазара на производителите“ е търговец или юридическо лице, вписано
в Регистъра на пазара на производителите,
воден от Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата.
25. „Прилов“ е случаен или съпътстващ улов,
който се появява в подчинени количества към
улова на основен вид риба или други водни
организми и се отчита в процент към общия
улов.
26. „Инфраструктура за обучение“ са съоръжения, необходими за провеждане на обучения – сгради, кораби, аквакултурни стопанства.
Компютърно и друго оборудване, необходимо
за практическа и теоретична подготовка, не се
счита за инфраструктура за обучение.
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27. „Призрачен“ е уловът на риба и други
водни организми, извършван от изгубени риболовни уреди във водата, при който уловените
екземпляри не се освобождават от уреда.
28. „Други дейности“ по смисъла на сектор
07 са дейности от общ интерес, които отговарят
на целите на тази мярка и са регламентирани
като допустими дейности и разходи в съответните наредби по мерките от Приоритетна ос
1 и Приоритетна ос 2.
29. 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.
30. 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.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 16 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1.
„Колективни дейности“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2009 г.; изм.,
бр. 44 от 2010 г.).
§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват
по реда на Наредба № 16 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.1. „Колективни
дейности“ по 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.,
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. 19, 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

по Мярка 3.1. Колективни дейности

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Входящ номер на ИАРА

Уникален номер на проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правно-организационна форма

2.

ЕИК/ Булстат

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

5. Попълва се при упълномощаване
5.1.

Трите имена на упълномощено лице

Име
5.2.

Презиме

Фамилия

Номер на пълномощно

Мярка 3.1 Колективни дейности
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Седалище

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

7.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

Мярка 3.1 Колективни дейности
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8.
Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото )( Моля посочете
главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или т.5 )

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
Адрес за кореспонденция

9.

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

10. Информация за банковата сметка на кандидата
10.1. Име и адрес на банката

10.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране:
11.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд по рибарство по друг проект?

Да

Не

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

12.

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

Мярка 3.1 Колективни дейности
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Кандидатствам за:

Допустими сектори (Отбележете сектора/ -ите, за който/ които кандидаствате)
Сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство”.

�

Сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители в сектор „Рибарство”.

�

Сектор 03: Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от
организации на производителите.

�

Сектор 04: Провеждане на обучения свързани с рибарството или развитие на нови методи и
средства за обучение в областта на рибарството.

�

Сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в сектор

"Рибарство".

�

Сектор 06: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи
равните възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор
„Рибарство”.

�

Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в частност и дейности
съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР

�

14.

01.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 13 сектори (Отбележете вида на разхода, за
който кандидаствате):
Сектор 01:
разходи, свързани с подготвителната работа по учредяването на организацията и изготвянето на
учредителния акт и устава;

�

Сектор 02:
02.

03.

разходи, свързани с изменението на учредителния акт и устава организацията на производителите;
Сектори 01, 02:
разходи за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на
организацията на производителите;

�

�

04.

разходи за наем, действително заплатен, както и други разходи и такси, произтекли от обитаването на
помещенията, използвани за административното функциониране на организацията на производители,
използвано за целите на проекта;

�

05.

разходи по застраховки, свързани с транспортното средство, за което разходите по поддръжка и
експлоатация са допустими и за административни сгради и съдържащото се в тях оборудване;

�

06.
07.

08.

Сектор 03:
разходи свързани с предварителните проучвания, изготвянето и изменението на плана за подобряване на
качеството
разходи по издаването на информационни материали, касаещи техническите средства и умения за
подобряване на качеството на продуктите, разпространявани сред членовете на организацията на
производителите;
разходи по провеждането на контролни проверки за изпълнение на мерките, за прилагане на плана за
подобряване на качеството на продуктите от страна на членовете на организацията на
производителите;
Сектори 01, 02 и 03:

�
�

�

09.

разходи за персонал (възнаграждения и заплати, задължителни осигурителни вноски от осигурителя,
разходи за обучение, разходи за командировки и разходи за технически услуги и консултации;

�

10.

разходи за кореспонденция и телекомуникации;

�

разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

�

11.
12.
13.

Сектор 04:
Разходи за персонал (възнаграждения и заплати, задължителни осигурителни вноски от осигурителя,
разходи за обучение, разходи за командировки;
разходи за проучвания, технически услуги и консултации, като последните не могат да надвишават 5
на сто от общите допустими разходи по проекта;

�
�

14.

разходи за кореспонденция и телекомуникации;

�

15.

разходи за наем на зали, наемане или закупуване на оборудване, но не повече от 5 на сто от общите
допустими разходи по проекта;

�

16.

разходи за обучителни материали, в това число и закупуване на оборудване във връзка с провеждане
на практическата част на обучението (където е приложимо) и консумативи;

�

17.

други преки разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

�

Мярка 3.1 Колективни дейности
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Сектор 05:
18.

разходи за командировки на представители на партниращите си организации;

�

19.

разходи за организиране на семинари, срещи и консултации, като последните не могат да надвишават
5 на сто от общите допустими разходи по проекта;

�

20.

разходи за публикации, преводи и информация;

�

21.

разходи за разпространение и приложение на резултатите, с цел осигуряване на информираност и
публичност на резултатите, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;

�

22.

други разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

�

Сектор 06:
23.

разходи за участия в изложения, борси, конференции и срещи;

�

24.

разходи за разработване и поддръжка на уеб-базирана база данни за обмен на добри практики, както и
за оборудване, пряко свързано с изграждането й, но не повече от 5 на сто от общите допустими
разходи по проекта;

�

25.

разходи за популяризация, разпространение на резултатите от обмена чрез средствата за масова
информация и интернет страница;

�

26.

разходи за организиране на семинари, срещи и обучения;

�

27.

разходи за възнаграждения на външни експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата,
но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;

�

Сектор 07:
28.

разходи за проучвания, срещи и консултации, свързани с изготвяне на местни планове за управление,
които подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони;

�

29.

разходи за провеждане на кампании за събиране на потънали риболовни приспособления;

�

30.

разходи за приложими проучвания, отнасящи се до осъществяването на сътрудничество в областта
на рибарството с трети страни;

�

31.

32.

33.

34.
35.

разходи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетни оси 1 и 2 от
ОПРСР
Сектори 01-07:
разходи за закупуване на ноу-нау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
разходи за консултански услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни
проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически/работен проект и разходи за независим
строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са на стойност до 5 на сто от общата
стойност на допустимите разходи, свързани пряко с дейността на инвестицията
закупуване на земя, която има пряка връзка с дейностите по проекта и е в размер до 10 на сто от
общите допустими разходи по проекта;
изграждане на инфраструктура за обучение в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по
проекта.

�

�

�

�
�

15. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ от ________________________ лева, съгласно
приложената проектна обосновка.
15.1 Размер на субсидията _____________________ лева;
16.

Придружаващи документи към Заявлението за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1. Проектна обосновка, включително на електронен носител във формат "xls";
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
2.
представляващо кандидата.
3.
4.

Нотариално заверено изрично пълномощно в случай,че документите не се подават лично от
кандидата, издадено, за да послужи пред ИАРА.
Заповед на Ръководителя на бюджетната организация или друг еквивалентен акт за кандидатстване по
мярката.

� да
� да
� да � непр
� да � непр

5.

Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ОПРСР 2007-2013.

6.

Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ.

� да

7.

Копие от документ за създаване на кандидата.

� да

Мярка 3.1 Колективни дейности
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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.

9.

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, т, 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6
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
10.
от един месец, предхождащ датата на подаване на Заявлението за кандидатстване.

БРОЙ 51
� да
� да � непр
� да

11

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 22, ал.
12, 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 строително-монтажни работи (СМР), 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. 22, ал. 9, т. 1 и 3.

� да � непр

11а

За кандидат, който не е възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 22, ал. 12, 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 СМР, 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 СМР от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Оферти не се изискват при закупуване на активи по чл.
22, ал. 9, т. 1 и 3.

� да � непр

11б

За кандидат, който не е възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - в случаите по чл. 22, ал. 12, 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 СМР, 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. 22, ал. 9, т. 1 и 3.

� да � непр

11в

За кандидат, който не е възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП - за разходи по чл. 22, ал. 9, т. 1
и т. 2, 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

11г

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП в случаите по чл. 22, ал.
12, т. 10 - обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с найниска цена.

� да � непр

12.

Документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 10 (десет) години към
датата на кандидатстване за разходи, предвиждащи СМР, където е приложимо.

13.

Документ за ползване върху имота за срок не по-малък от 6(шест) години към датата на
кандидатстване, удължен с три месеца, където е приложимо.

14.

Копие от одобрен технически/работен проект с количествени сметки, заверени от проектанта,
който ги е изготвил, където е приложимо.

15.

Разрешение за строеж в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), където е
приложимо.

Мярка 3.1 Колективни дейности
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Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от копие
от архитектурно заснемане (при извършване на СМР, за които не се изисква разрешение за строеж
съгласно Закона за устройство на територията);

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.
1).
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите
18.
вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг).

17.

Декларации от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност по между
19. си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение, по
образец, качен на електронната страница на ОПРСР.
20.
21.
22.
23.
24.

Анализ приходи-разходи (по образец).

С Т Р. 3 1
� да � непр

� да � непр

� да � непр
� да � непр
� да � непр

Копие от свидетелството за регистрация на МПС (част I), за което се кандидатства.

� да � непр

Подробен план за планираните командировки, за които се кандидатства, с детайлна обосновка в
свободен текст.
Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.12, ал.3 (не се изисква от кандидати по чл. 10, т. 1).

� да � непр

Копие от учредителен акт или устав, или дружествен договор.

� да � непр
� да � непр

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
25.
двата документа се представя само когато съществува такова изискване съгласно Закона за опазване
на околната среда).

� да � непр

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,
26. 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 � непр

Копие от предварителен или окончателен договор и/или от нотариален акт и удостоверение за
27. данъчна оценка (при закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на дейността и е вразмер до
10 % от общите допустими разходи по проекта).

� да � непр

28. Декларация във връзка с чл. 22, ал. 5, т. 5, където е приложимо.

� да � непр

ІI. Специфични документи които се прилагат в зависимост от дейността
А.Oбщини

� да � непр

29. Копие от решение на Общинската избирателна комисия за избор на кмет.

� да � непр

Б.Организация на производителите
Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на производителите.
30.
31. Копие на вътрешния правилник на Организация на производителите.
32. Копие от Оперативната програма на организацията на производителите.
План за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организацията на
33. производителите, утвърден от Министъра на земеделието и храните.

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

В.Организатор на пазар на производителите
Копие от Удостоверение за извършена регистрация на пазар на производителите, издадено от
34. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата към Министерски съвет.

� да � непр

Г. Кандидати по Сектор 07 за дейности съответстващи на Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР

� да � непр

35. Заявление за кандидатстване по Приоритетна ос _____, мярка ___________ от ОПРСР
III.. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

� да

� да
� да � непр

1.
2.
3.
4.
5.

Част Г
1
2
3
4

Декларации

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни задължения
към ИАРА.
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни задължения
към ДФ "Земеделие".
Декларирам, че редставляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други програми на
Общността за същата инвестиция.
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за оценяване
на моя проект и ИАРА може да иска становище по вашия проект и от други държавни органи.

Мярка 3.1 Колективни дейности

� да
� да
� да
� да
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ВЕСТНИК

Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват кратки
данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, представляваната от
мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на финансова помощ.
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама безвъзмездна
финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка невярна или заблуждаваща
информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще доведе до неодобрение на това
Заявление за кандидатстване и/или безвъзмездната финансова помощ ще стане изискуема.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени документи с
невярно съдържание, неистински или подправени документи.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за кандидатстване.

БРОЙ 51
� да

� да

� да
� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис
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С Т Р. 3 3

Инструкция
за попълване наЗаявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма, съгласно акта за регистрация на кандидата.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вписва се ЕИК или Булстат
Попълват се данните от личната карта за представляващия кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави заверено от
кандидата копие от личната карта на представляващия кандидата за сверяване на данните. Копието на
личната карта не се прилага към проекта.
Попълва се управител, директор и т.н.
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация
Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата

12.

Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт/Ръководителя на проекта
Попълва се адреса за кореспонденция
Попълва се информация за банковата сметка на кандидата
В част Б се попълва следната информация за проектите:
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за обособена
част от него.

IV.

В част В се попълва следната информация за разходите, за които кандидатствате:

13.
14.
15.

Отбележете сектора, в който кандидатствате
Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате
Впишете размера на разходите, за които кандидатствате, съгласно приложената проектна обосновка

V.

В част В, т. 16, І се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен.
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само, когато заявлението не се подава лично от
кандидата.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.

11.

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, в случай че кандидатът не се явява възложител по ЗОП.

11а

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, в случай че кандидатът не се явява възложител по ЗОП.

11б

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, в случай че кандидатът не се явява възложител по ЗОП.

11в

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, в случай че кандидатът не се явява възложител по ЗОП.

11г
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, в случай че кандидатът не се явява възложител по ЗОП.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен за дейности по Сектори 01 - 05 включително.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен за кандидати по чл. 10, т. 2, т. 4 и т. 6.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен за кандидати общини.
Копие от документа се предоставя при кандидатстване по Сектори 02 и 03.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът се предоставя при кандидатстване 03.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен при кандидатстване за дейности съответстващи на Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР.
За всяка мярка се добавя нов ред.

8.
9.
10.
III.
11.

3.

35.
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В част В, т. 16, ІV следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша преценка
VI. се отнасят до инвестицията, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да отговарят на
общото изискване към предоставяните документи, по Наредбата
VII. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част
Заявлението за кандидатстване и проектната обосновка се подписват и подпечатват в присъствието на
VIII.
служител на ИАРА като при подписването се поставя и дата
Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване на
заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това Заявление и приложените документи.
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ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.1 Колективни дейности

ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта.
1.2.1. Подробно описание на проекта.
В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори, дейностите, причините, обуславящи реализацията му, място/ места на осъществяване на проекта.
Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в Наредбата.

1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и избраната
стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи (включително използване на външна експертна помощ, участие на
семинари, конференции, проучвания, консултации и други, съгласно допустимите разходи по Наредбата за кандидатстване.)
1.2.3. Териториално покритие на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на избранатият проект (регионално, национално, международно равнище) и/или място на провеждане на проекта
(България и/или извън страната).
1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта, разпределението на заложените дейности по етапи.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса за постигане на целите на
мярката.
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва 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 и чл. 14а, ал. 3 и 4
от ЗОП и предвижда разходи по чл. 22, ал. 9, т. 2, 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 ЗОП, се описват начина за определяне стойностите на всеки разход.
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ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и описаните в т.1.2.2.
допустими разходи по видове и групи дейности

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

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

Общо

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

*При посочена друга валута в избраните оферти посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)
Посочете вида на другия вид финансиране_______________________________________________
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1. В колона А попълнете дейностите и услугите, 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 финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева. 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 Е

2.2. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________
2.3. Етапи за изпълнение на проекта (попълва се в случаите, при които кандидатът желае да извършва проекта на отделни етапи):

Таблица 2
№

Вид

К-во

мярка

Единична
цена

Стойност

А

Б

В

Г

Д

І. Етап: начална дата - крайна дата
1.
....
n

Общо за І - ви етап:

ІІ. Етап: начална дата - крайна дата
1.
....
n

Общо за ІІ - ри етап:

ІІІ. Етап - окончателен:
1.
....
n

Общо за ІІІ - ти етап:

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

Авансово

� да

� не

� да

� не

� да

� не

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

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

3.

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

2.5. План за действие

1.
2.
3.
….
n.

Цел

Дейност по етапи

А

Б
Етап и дейност/и

Мярка 3.1 Колективни дейности
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2.6. Таблица за разходите по дейности.
Дейност
по т. 2.5

Вид на разхода

Единична
цена с ДДС
(лева)

А

Б

В

Обща сума с
ДДС
(лева)

Обща сума
без ДДС
(лева)

Г

Д

Е

Количество

1.
2.
3.
4.
5.
2.7 Прогнозни разходи за рабoтна заплата за периода на изпълнение на проекта:

№

1
2
3
4

Година

Брой наети за
изпълнение на
дейностите по
проекта

Средна месечна
брутна работна
заплата за 1
нает

Начислени
осигуровки
дължими от
работодателя
(%)

Общо годишни
разходи за
заплати
Б*В*12

Общо
годишни
разходи за
осигуровки
(В*Г*12)/100

Общо
годишни
разходи за
заплати и
осигуровки
Д+Е

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Първа година (...........)
Втора година (...........)
Трета година (...........)
Общо разходи за заплати и осигуровки на кандидата за периода на изпълнение на проекта

0,00

0,00

0,00

1. В колона А попълнете годините за изпълнение на проекта;
2. В колона Б попълнете броя на постоянно заетия с изпълнението на проекта персонал съгласно допустимите разходи в Наредбата;
3. В колона В попълнете средното месечно брутно възнаграждение на един нает, което планирате да заплащате;
4. В колона Г попълнете процента на осугуровките, които са за сметка на работодателя в %;
5. Колона Д = Колона Б*Колона В*12, в лева
6. Колона Е = (Колона Г*Колона Д*12)/100 , в лева
7. Колона Ж = Колона Д + Колона Е, в лева
2.8 Прогнозни разходи за командировки за периода на изпълнение на проекта:

№

1
2
3
....
n

Място и период на командировката

Брой
командировани
лица по проекта

А

Б

Общо разходи
Разходи за
за
Разходи за
Разходи за
настаняване за
командировка
транспорт за 1
дневни за 1
1
та
командирован* командирован*
командирован*
(В+Г+Д)*Б
В

Г

Общо разходи за командировки на кандидата за периода на изпълнение на проекта:

Д

Е

0,00

1. В колона А попълнете командировките, необходими за изпълнение на проекта, в съответствие с подробния план за планираните
командировки, за които се кандидатства, приложен към Заявлението за кандидатстване;
2. В колона Б попълнете броя на лицата, които ще се командироват, съгласно допустимите разходи в Наредбата;
3. В колона В попълнете предвидените разходи за транспорт, в лева;
4. В колона Г попълнете предвидените разходи за дневни пари, в лева;
5.В колона Д попълнете предвидените разходи за настаняване, в лева;
6. Колона Е = (Колона В+ Колона Г+Колона Д)* Колона Б, в лева;
Разходите за командироване се предвиждат по условията и реда на действащите нормативни актове относно командироване
на работници и служители.
*При посочена друга валута за някой от посочените разходи, посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)
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ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящият проект:

Провеждане на колективни дейности по: (Посочете дейности, които ще доведат до постигане на целите на
мярката)
1

Създаване на Организации на производителите съгласно Регламент на Съвета ЕС № 104/2000 на Съвета от
17декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури

�

2

Подобряване професионалните умения, работа в мрежа и обмен на опит и добри практики между
организациите

�

3

Подобряване структурирането на сектора

�

4

Насърчаване партньорството между учените и заетите в сектор "Рибарство" лица

�

5

Промоция на селективни методи и уреди за риболов и намаляване на приуловите, както и насърчаване
подобряването на работните условия и безопасността

�

6

Изследвания, които рефлектират върху състоянието и експлоатацията на рибните ресурси

�

7

Стимулиране равенство между половете и насърчаване увеличението на заетостта на жените в сектор
"Рибарство"

�

8

Подобряване на качеството на продуктите, произвеждани в сектора

�

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________
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Приложение № 2
към чл. 30, ал. 1

Мярка 3.1. „Колективни дейности”
Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите ще
бъде даван в следната последователност:
1. Поощряване организацията на
производствената, преработвателната
и маркетинговата верига на рибните
продукти
2. Подобряване професионалните
умения и обучение по безопасност
3. Насърчаване използването на
технологични иновации
(по селективни риболовни техники,
надхвърлящи регламентираните
изисквания; в правото на Европейския
съюз или иновации за защита на
риболовните уреди; и уловите от
хищници), които не повишават
риболовното усилие
Други операции

Коефициент на точките за оценка

*1

* 0,8

* 0,5

* 0,4

Точките за оценка:
1. Над 50 членове

100

1. От 30 до 50 членове в асоциацията или
организацията на производителите

50

2. Под 30 членове в асоциацията или
организацията на производителите

20

Максимален брой точки

100
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Приложение № 3
към чл. 34, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за авансово плащане
Мярка 3.1

Приложение 3
към чл. 34 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:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

E-mail
Наименование на бенефициента - Община
___________________________________________________________________________________________
Община:
Област:
ЕИК №:
Адрес:
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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.
3 Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай
че документите не се подават лично от бенефициента.
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.
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).
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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).
8 Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не порано 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).
В. Специфични документи:
1 Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.
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).
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.
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
7 Тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие на
предложените за поръчители ЮЛ.
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.
Г. Декларация:
Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.
1
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;

Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично
пълномощно;
Да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, се представя превод на
български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
3 книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ, бр.
47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
2
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Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.1 - Колективни дейности
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

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

Печат:
Попълва се от бенефициента-ЕТ/ЮЛ/ЮЛНЦ/Община
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:
Банка:

Име:

Банков код (BIC):
Банков клон
Попълва се от упълномощено лице
/в случай, че документите не са подадени лично от бенефициента/
Презиме:

Л. К. №:

издадена на:

Пълномощно №:

дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:
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Местоположение на инвестицията: Област
Община

град/село

Адрес:

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.
МЯРКА 3.1 - Колективни дейности

Допустими сектори:
Сектор 01 - Създаване на организации на производителите в сектор „Рибарство”.

 Да

Сектор 02 - Преструктуриране на признати организации на производители в сектор „Рибарство”.

 Да

Сектор 03 - Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на
производителите.

 Да

Сектор 04: Провеждане на обучения, свързани с рибарството или развитие на нови методи и средства за обучение в
областта на рибарството.

 Да

Сектор 05: Създаване на партньорства между учените и заетите в сектор "Рибарство".

 Да

Сектор 06: Създаване на мрежа и обмен на опит и добри практики сред организациите, насърчаващи равните
възможности между мъжете и жените и между останалите заинтересовани страни в сектор „Рибарство”.

 Да

Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в частност и дейности съответстващи на
дейностите, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР

 Да

Допустими разходи:
1. Сектор 01:
Разходи, свързани с подготвителната работа по учредяването на организацията и изготвянето на учредителния акт и устава;

 Да
 Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки
и разходи за технически услуги и консултации;

 Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

 Да

Разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

 Да

Разходи за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на
производителите;

 Да

Разходи за наем, действително заплатени, както и други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията,
използвани за административното функциониране на организацията на производители, използвано за целите на проекта;

 Да

Разходи по застраховки, свързани с транспортното средство, за което разходите по поддръжка и експлоатация са допустими,
и за административни сгради и съдържащото се в тях оборудване;

 Да

2. Сектор 02:

 Да

Разходи, свързани с изменението на учредителния акт и устава на организацията на производителите;

 Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки
и разходи за технически услуги и консултации;

 Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

 Да

Разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

 Да

Разходи за поддръжка и експлоатация на едно от наличните транспортни средства, собственост на организацията на
производителите;

 Да

Разходи за наем, действително заплатен, както и други разходи и такси, произтекли от обитаването на помещенията,
използвани за административното функциониране на организацията на производители, използвано за целите на проекта;
Разходи по застраховки, свързани с транспортното средство, за което разходите по поддръжка и експлоатация са допустими,
и за административни сгради и съдържащото се в тях оборудване;

 Да

 Да
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3. Сектор 03:

 Да

Разходи, свързани с предварителните проучвания, изготвянето и изменението на плана за подобряване на качеството

 Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки
и разходи за технически услуги и консултации;

 Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

 Да

Разходи за закупуване на офис оборудване или разходи за лизинг на такъв вид оборудване;

 Да

Разходи по издаването на информационни материали, касаещи техническите средства и умения за подобряване на
качеството на продуктите, разпространявани сред членовете на организацията на производителите;

 Да

Разходи по провеждането на контролни проверки за изпълнение на мерките за прилагане на плана за подобряване на
качеството на продуктите от страна на членовете на организацията на производителите;

 Да

4. Сектор 04:

 Да

Разходи за персонал - възнаграждения и заплати, задължителни осигуровки, разходи за обучение, разходи за командировки;

 Да

Разходи за проучвания, технически услуги и консултации, като последните не могат да надвишават 5 на сто от общите
допустими разходи по проекта;

 Да

Разходи за кореспонденция и телекомуникации;

 Да

Разходи за наем на зали, наемане или закупуване на оборудване, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по
проекта;

 Да

Разходи за обучителни материали, в това число и закупуване на оборудване във връзка с провеждане на практическата част
на обучението (където е приложимо) и консумативи;

 Да

Други преки разходи, свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

 Да

5. Сектор 05:

 Да

Разходи за командировки на представители на партниращите си организации;

 Да

Разходи за организиране на семинари, срещи и консултации, като последните не могат да надвишават 5 на сто от общите
допустими разходи по проекта;

 Да

Разходи за публикации, преводи и информация;

 Да

Разходи за разпространение и приложение на резултатите, с цел осигуряване на информираност и публичност на
резултатите, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;

 Да

Други разходи, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проекта.

 Да

6. Сектор 06:

 Да

Разходи за участия в изложения, борси, конференции и срещи;

 Да

Разходи за разработване и поддръжка на уеббазирана база данни за обмен на добри практики, както и оборудване, пряко
свързано с изграждането й, но не повече от 5 на сто от общите допустими разходи по проекта;

 Да

Разходи за популяризиране, разпространение на резултатите от обмена чрез средствата за масова информация и интернет
страница;

 Да

Разходи за организиране на семинари, срещи и обучения;

 Да

Разходи за възнаграждения на външни експерти, които не са част от щатния персонал на кандидата, но не повече от 5 на сто
от общите допустими разходи по проекта;

 Да

7. Сектор 07:

 Да

Разходи за проучвания, срещи и консултации, свързани с изготвяне на местни планове за управление, които подобряват
управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони;

 Да

За провеждане на кампании за събиране на потънали риболовни приспособления, в това число и разходи за наем на
транспортни средства за организиране на почистването и извозването на отпадъците до местата за съхранение;

 Да

Разходи за приложими проучвания, отнасящи се до осъществяването на сътрудничество в областта на рибарството с трети
страни;

 Да

Разходи за дейности, съответстващи на допустимите за финансиране по Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР.

 Да
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8. Допустими по всички сектори са разходи, свързани с/със:

 Да

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

 Да

Разходи за подготовка на проекта, проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически/работен проект, независим
строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на
допустимите разходи, свързани пряко с дейността на инвестицията;

 Да

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

Изграждане на инфраструктура за обучение до 10 на сто от стойността на проекта;

 Да

Разходи за изработка, доставка и монтаж на табела.

 Да

A. Общи документи:
1

Копие от документ за самоличност на бенефициента или на законния представител на
бенефициента.

 Да

2

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

 Да

 Непр.

3

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

 Да

 Непр.

4

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

 Да

5

Удостоверение за актуално състояние, 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.

6

Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициента не е обявен в процедура по
несъстоятелност и/или ликвидация, издадено от съответния
съд не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или
заверено копие. (Представя се само от бенефициенти, за които това условие е приложимо и
за които това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър).

 Да

 Непр.

7

Удостоверение за 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. За организации на производители отделно за всеки член на организацията.

 Да

8

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

 Да

9

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

 Да

10

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

 Да

11

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

 Да

12

Регистрация по чл. 3а, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържища (представя се от
организатори на пазари на производителите).

 Да

 Непр.

13

Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на производители
на риба и други водни организми или браншови организации съгласно приложимото
законодателство (представя се от ЮЛНЦ, в това число и браншови организации и
организации на производители на риба).

 Да

 Непр.

14

Копие от разрешително за стопански риболов (представя се от ЮЛ и ЕТ).

 Да

 Непр.

15

Копие от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми (представя се от ЮЛ и ЕТ).

 Да

 Непр.

16

Копие от регистрация по чл. 25 от ЗРА като производители на аквакултури (представя се от
ЮЛ и ЕТ).

 Да

 Непр.

17

Копие от удостоверение за регистрация на обект издадено ОДБХ в съответствие със Закона
за храните и Закона за ветеринарномедицинската дейност (представя се от ЮЛ и ЕТ).

 Да

 Непр.
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18

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

 Да

19

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

 Да

20

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

 Да

21

Разходооправдателни документи - фактури, договори, квитанции, билети, командировъчни и
др. документи доказващи извършените разходи.

 Да

22

Платежен документ (платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който доказва
плащане и банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от
страна на бенефициента, съгласно Наредба № 27 от 24 юли 2003 г. за статистиката на
платежния баланс на БНБ - Чл. 3 ал. 1.

 Да

23

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

 Непр.

24

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

 Да

 Непр.

25

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

 Да

 Непр.

26

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

 Да

 Непр.

27

Попълнена таблица за разходите към Заявката за плащане.

 Да

28

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

 Да

 Непр.

Б. Специфични документи по сектори:
Сектор 03 - Прилагане на планове за подобряване на качеството на продуктите,
произвеждани от организации на производителите.

 Да

1

Документ, удостоверяващ спазването на чл. 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от
17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти
от аквакултури;

 Да

2

Одобрен план за подобряване на качеството на продуктите от министъра на земеделието и
храните.

 Да

3

Подробен финансов отчет за изпълнение на Плана за подобряване на качеството на
продуктите, произвеждани от организацията на производителите.

 Да

Сектор 04: Провеждане на обучения, свързани с рибарството или развитие на нови методи и
средства за обучение в областта на рибарството.

 Да

1

Документ, удостоверяващ завършен пълен цикъл на обучение, издаден от обучаващата
организация.

 Да

2

Документ за акредитация или лиценз за осъществяване на професионално обучение на
обучаващата организация, съгласно Закона за висшето образование, Закона за
професионалното образование и обучение или Закона за народната просвета.

 Да

3

Декларация от обучаващата организация, съдържаща списък на всички участници в
обучението, продължителност на обучението и темата на обучението.

 Да

4

Снимков материал от проведеното обучение (включително от лекции по теория и от
провеждане на практическо обучение, където е приложимо).

 Да

Сектор 07: Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в частност и
дейности, съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетни оси 1 и 2 от ОПРСР

 Да

Заявка за плащате по Приоритетна ос _____, мярка ___________ от ОПРСР и всички
прилежащи документи.

 Да

1

 Непр.

 Непр.
•

 Непр.

Приложение 4

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

към
36, ал.
Б
Рчл.
ОЙ
5 11

ВЕСТНИК

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

 Да

1

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

 Да

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

2

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

 Непр.

 Да

1

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

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

Изграждане на инфраструктура за обучение до 10 на сто от общите допустими разходи по
проекта;

 Непр.

 Да

1

Документ за собственост на сграда/земя и/или копие от документ за ползване върху имота
със срок 6 години от датата на кандидатстване и/или договор за учредено право на строеж за
срок не по-малък от 10 години в случаите на строително-монтажни работи (СМР).

 Да

2

Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (образец № 7 и № 12,
съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителство (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г.).

 Да

3

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

 Да

4

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 протоколи по време на
строителство ) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на
инвестицията).

 Да

 Непр.
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В. Декларации:
1

Декларирам, че разходите са извършени.

 Да

3

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

 Да

Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, 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 безвъзмездна финансова помощ.

 Да

5

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

 Да

6

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

 Да

7

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

 Да

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 безвъзмездна финансова помощ по мярка, съфинансирана от ЕС.

 Да

8

4

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи
наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на действащото национално 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.

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

0,00 лв
0,00 лв

7

(E)

0,00 лв

6

0,00 лв

Обща сума на
допустими разходи
Обща сума без ДДС
(D)

0,00 лв (C)

(B)

Име, подпис, дата

РРА- РА

10

полица

No на застрахователната

ВЕСТНИК

Мл. експерт/експерт РРА-РА

Име, подпис, дата, печат

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

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

*Попълва се само при закупуване на земя

0,00 лв

9

Дата на фактурата

Окончателно
Оконлателно
Окончателно

ДЪРЖАВЕН

Обща сума на разходите

Предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в
размер до 5 на сто от размера на общите допустими разходи, свързани пряко с
дейността на инвестицията; по фактури

8

No на фактурата

№ на зявката:

Междинно
Междинно
Междинно

52

0,00 лв (A)

0,00 лв

5

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

0,00 лв

4

7
0,00 лв

6

Обща сума без ДДС

3

5

ДДС

Цена за актив без

2

4

ед.

ество

0,00 лв

3

2

1

Мерни

Колич

Вид на плащането:

1

Вид на разхода

Вид на инвестицията

№

№ на проекта от ИАРА:

Таблица за разходите

Приложение 4
чл. 36, ал. 1
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Приложение № 5
към чл. 50, ал. 1
Застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия.
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или
падащи предмети от тях.
3. Буря, ураган.
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване
на сняг или лед.
5. Измокряне от забравени кранове или чешми
или 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 имуще
ство със собствен автотранспорт.
6268
НАРЕДБА № 12
от 27 юни 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5.
„Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура“ от
Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ 20 07 – 2013 г. на Република
България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство на Европейския съюз
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 2.5. „Риболов във
вътрешни водоеми“ на Приоритетна ос № 2
„Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ (2007 – 2013 г.)
(ОПРСР) на Република България, финансирана
от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на
Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, насочени
към изграждане, разширяване, оборудване и
модернизация на рибарски съоръжения, места за
разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки
на брега на р. Дунав и проекти за модернизиране
на риболовния флот по р. Дунав. Инвестициите
трябва да допринасят за постигане на една или
повече от целите на мярката, както следва:
1. подобряване на безопасността и условията
на работа;
2. подобряване на хигиената на местата
за разтоварване и съхраняване на уловите и
качеството на продуктите;
3. подобряване на опазването на човешкото
здраве и здравето на животните;
4. намаляване на отрицателното и засилване
на благотворното въздействие върху околната
среда;
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5. подобряване на селективността на риболовните уреди;
6. повишаване на енергийната ефективност
и подмяна на основния/ите двигател/и на риболовния кораб.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент (ЕО) № 1198/2006
на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (OB L 223, 15.8.2006 г.) и на
Регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията от 26
март 2007 г. за определяне на подробни правила
за прилагането на Регламент (ЕО) № 1198/2006
на Съвета относно Европейския фонд за рибарство (OB L 120, 10.5.2007 г.), изменен с
Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от
22 декември 2010 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство (OB L 341, 23.12.2010 г.) и в
съответствие с Регламент (ЕО) № 2371/2002 на
Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването
и устойчивата експлоатация на рибните ресурси
в рамките на общата политика в областта на
рибарството (OB L 358, 31.12.2002 г.).
(2) Бенефициентите, които се явяват възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), провеждат
съответните процедури за избор на изпълнител
на дейности по проекта при спазване на условията и реда на приложимото законодателство.
Чл. 4. (1) За всяка мярка от Приоритетна
ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти
от риболов и аквакултура“ се кандидатства с
отделен проект.
(2) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(3) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба за инвестиции по сектор 01 с нов
проект за един кораб се кандидатства еднократно
за период от две години.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват по повече от една мярка
от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по съответните наредби за
прилагане на ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I
Обхват на дейностите и допустими сектори
Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ
сe предоставя за проекти за инвестиции по
следните сектори, посочени в заявлението за
кандидатстване, съгласно приложение № 1:
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1. сектор 01 – Инвестиции на борда на риболовния кораб;
2. сектор 02 – Инвестиции в изграждане на
рибарски съоръжения, места за разтоварване
на уловите и закрити лодкостоянки на брега
на р. Дунав;
3. сектор 03 – Инвестиции за разширение,
оборудване и модернизация на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и
закрити лодкостоянки на брега на р. Дунав.
(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 100 на сто за кандидати по чл. 10,
т. 1 и 2, реализиращи проект/и в обществена
полза, и до 60 на сто за кандидати по чл. 10,
т. 2 и 3, реализиращи проект/и в частна полза,
от размера на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи, от които 75 % се осигуряват от ЕФР и 25 % – от държавния бюджет
на Република България.
(2) Намаляване на размера на безвъзмездната финансова помощ по предходната алинея
се допуска само при процедура на ограничен
бюджет по чл. 25.
(3) Изключение по ал. 1 за размера на одобрените инвестиционни разходи при спазване
на условията на ал. 1 и 2 са:
1. инвестиции за риболовни кораби с обща
дължина над 12 м, при които безвъзмездната
финансова помощ е в размер 40 на сто от
размера на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи;
2. инвестиции, свързани с подмяна на основния/ите двигател/и на риболовния кораб,
при които безвъзмездната финансова помощ е
в размер 20 на сто от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи.
(4) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектор 01 за един
риболовен кораб за целия програмен период не
трябва да надвишава левовата равностойност
на 50 000 евро.
(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по сектори 02 и 03 не
трябва да надвишава левовата равностойност
на 600 000 евро.
(6) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един риболовен кораб
по сектор 01 не трябва да бъде по-малък от
левовата равностойност на 1000 евро.
(7) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект по сектори
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02 и 03 не трябва да бъде по-малък от левовата
равностойност на 10 000 евро.
(8) Максималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за целия програмен период
за един кандидат по сектори 02 и 03 е левовата
равностойност на 1 200 000 евро.
(9) За кандидатите по чл. 10, т. 1 и 2 всяка
печалба, получена като резултат от реализацията
на проект/и в обществена полза 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:
1. по сектор 01 – авансово и окончателно;
2. по сектори 02 и 03 – авансово, междинни
и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда и
при условията на чл. 28.
(3) Междинно плащане се допуска по реда
и при условията на чл. 30.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или
услуги в процеса на изпълнение на одобрения
проект се извършват по банков път.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда
на тази наредба в случай, че за същия проект
е одобрен за подпомагане и/или е получил
публична финансова помощ от националния
бюджет и/или от други програми на Европейския съюз.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват:
1. общини;
2. юридически лица, регистрирани по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч.
и браншовите организации в сектор „Рибарство“;
3. еднолични търговци (ЕТ) и юридически
лица, регистрирани по Търговския закон и
Закона за кооперациите.
Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 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 (ЕО,
Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни
за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.);
3. едноличните търговци 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 дейност.
(2) Кандидатите по чл. 10, т. 2 трябва да
отговарят и на следните изисквания:
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1. да са признати като браншови организации
съгласно приложимото законодателство – за
кандидатите, които са браншови организации
в сектор „Рибарство“;
2. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 3 трябва да
отговарят и на следните изисквания:
1. да са вписани в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията;
2. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация
(с изключение на ЕТ).
(4) Кандидатите по сектор 01 трябва:
1. да са собственици на риболовни кораби,
регистрирани в Регистъра на риболовните
кораби на ИАРА за р. Дунав като действащи
риболовни кораби през последните две години
и извършващи риболов в р. Дунав;
2. да не са извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов през
последните три години към датата на кандидатстване, установен с влязло в сила наказателно постановление, освен в случаите, в които
глобата или имуществената санкция, наложени
с наказателното постановление, са платени в
полза на държавата.
(5) Кандидатите по сектор 03 трябва да са
собственици или да имат учредени права на
ползване на рибарски съоръжения, места за
разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки
на брега на р. Дунав, регистрирани съобразно
действащото законодателство.
(6) Заедно или поотделно един или повече
държавни органи не трябва да притежават
повече от 25 на сто от капитала или да контролират пряко или непряко повече от 25 на
сто от броя на гласовете в общото събрание
на юридическото лице – кандидат за финансово подпомагане, с изключение на случаите,
посочени в чл. 4, ал. 4 от Закона за малките
и средните предприятия (ЗМСП).
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, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по aл. 2 се
доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
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2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с
декларация за всички останали обстоятелства,
включително и за обстоятелствата по чл. 23 от
Закона за търговския регистър (ЗТР), в срок 15
работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ИАРА за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване
на отпусната безвъзмездна финансова помощ
по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи
при осигуряване на информация, поискана от
ИАРА и/или ДФЗ – РА, или не предоставят
тази информация.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 13. Инвестициите по реда на тази наредба
трябва да се реализират за риболовни кораби,
извършващи риболовни дейности в р. Дунав,
и рибарски съоръжения, места за разтоварване
на уловите и закрити лодкостоянки, разположени по брега на р. Дунав на територията на
Република България.
Чл. 14. (1) По сектор 01 се подпомагат
проекти при следните условия:
1. риболовният кораб трябва да има регистрация в Регистъра на риболовните кораби като
действащ риболовен кораб през последните две
години считано от датата на кандидатстване;
2. риболовният кораб трябва да е произведен 5 или повече години преди датата на
кандидатстване, като увеличаването на тонажа
на кораба поради модернизиране на основната
палуба, предназначено за повишаване на безопасността на борда, за подобряване на условията
и хигиената на труда, както и на качеството на
продуктите, не увеличава риболовния капацитет
и риболовните възможности на кораба;
3. безвъзмездна финансова помощ се предоставя еднократно за смяна на основен/и
двигател/и на риболовния кораб за целия програмен период, като новият двигател трябва да:
а) има същата или по-малка мощност от
експлоатирания преди подмяната на двигател за
извършващи риболов кораби с габаритна дължина под 12 м, които не са съоръжени с влачещ
риболовен уред съгласно приложение № 2;
б) има най-малко 20 на сто по-ниска мощност
от експлоатирания преди подмяната двигател
за кораби от 12 до 24 м габаритна дължина;
в) се подменя с по-икономичен, като
новият двигател трябва да бъде с най-малко
20 на сто по-ниска мощност от експлоатирания преди подмяната двигател за риболовни
кораби с габаритна дължина повече от 24 м,
при условие че корабът попада в обхвата на
план/ове, изготвен/и в съответствие с насоки

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

на ЕС за държавна помощ с цел оздравяване
и преструктуриране на фирми, изпаднали в
затруднение и одобрени от министъра на земеделието и храните;
4. когато се постига намаляване на мощността на двигателя съгласно т. 3, намалението
трябва да бъде извършено на база на индивидуалните технически характеристики на двигателя
на риболовния кораб;
5. безвъзмездната финансова помощ за
защита на уловите и уредите от хищници,
включително чрез промяна на материала на
частите на риболовния уред, се предоставя при
условие, че не се повишава риболовното усилие
на кораба или не се намалява селективността
на риболовния уред, както и при условие, че
са взети всички мерки за избягване на физическото увреждане на хищниците съгласно
разпоредбите на Директива 79/409/ЕИО на
Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (OB L 103, 25.4.1979 г.,
Специално издание на български език, глава
15, том 01, стр. 77 – 96) и Директива 92/43/
ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване
на естествените местообитания и на дивата
флора и фауна (OB L 206, 22.7.1992 г., Специално издание на български език, глава 15, том
02, стр. 109 – 152) и Закона за рибарството и
аквакултурите;
6. собствениците на риболовни кораби могат
да кандидатстват за подмяна на риболовен уред
с цел постигане на определена селективност,
при условие че:
а) риболовният кораб е засегнат от план/
ове за възстановяване на рибните запаси, в
следствие на което променя риболовния си
метод и напуска въпросния риболовен район,
за да отиде в друг район, където състоянието
на ресурсите позволява осъществяването на
риболов; или
б) новият риболовен уред е по-селективен и
отговаря на признатите критерии и практики за
опазване на околната среда, които надхвърлят
съществуващите регламентирани в законодателството на ЕС и в Закона за рибарството и
аквакултурите задължения;
7. безвъзмездна финансова помощ за първа
подмяна на риболовен уред се отпуска:
а) при съответствие с нови технически изисквания за селективност, регламентирани в
законодателството на ЕС, като безвъзмездна
финансова помощ се отпуска до датата, в която
тези изисквания станат задължителни, или по
изключение за кратък период след тази дата,
който период е определен чрез законодателството на ЕС;
б) при намаляване въздействието на риболова върху видовете, които нямат търговско
значение;
8. подмяната на риболовен уред на борда на
риболовния кораб се финансира до два пъти в
рамките на програмния период 2007 – 2013 г.
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(2) За кандидатстване по сектор 03 кандидатът
трябва да докаже ползването на съоръжението
от не по-малко от 10 регистрирани риболовни
кораба.
(3) По сектор 03 се подпомагат проекти при
условие, че рибарските съоръжения, места за
разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки са регистрирани от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
Чл. 15. (1) За проекти, изпълнявани върху
имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът за финансово подпомагане представя:
1. документ за учредено право на строеж
върху имота за срок не по-малко от 10 години към датата на кандидатстване за разходи,
предвиждащи строително-монтажни работи
(СМР), или
2. представи документ за ползване върху
имота за срок не по-малък от 6 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. 16. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за проекти, включващи инвестиции в местата по националната екологична
мрежа Натура 2000, когато тези инвестиции
не отговарят на изискванията на Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, както
и предвидените ограничения в заповедите за
определянето на тези места и плановете за
управлението им.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 17. (1) Допустими за финансиране са
разходите, посочени в заявлението за кандидатстване, предназначени за постигане на целите
по чл. 2, както следва:
1. подмяна на основния/те двигател/и на
риболовния кораб;
2. подмяна на риболовен уред;
3. ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб;
4. закупуване и инсталиране на нови машини
и оборудване (включително компютърно), съоръжения и др., пряко свързани с предвидената
инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване
и въвеждане в експлоатация на оборудването/
машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;
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5. разходи за СМР;
6. специализирана техника и оборудване,
пряко свързани с разтоварването, съхранението,
обработката и маркетинга на рибните продукти,
включително придобити чрез финансов лизинг;
7. специализирана складова техника и
складови транспортни средства за обслужване
на съоръжението (електрокари и мотокари,
транспалетни колички и хладилни контейнери),
включително придобити чрез финансов лизинг;
8. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и/или
изпълнение на проекта;
9. закупуване на софтуер, включително
разходите за доставка, инсталация, тестване и
въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг;
10. 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;
11. закупуване на земя, която има пряка
връзка с предвидената инвестиция и е в размер
до 10 на сто от общите допустими разходи по
проекта;
12. специализирани плавателни съдове, които
обслужват и са пряко свързани с дейността на
съоръжението, като средства за швартоване,
средства за проверка и контрол, средства за
поддържане на подходите на съоръжението,
плаващи подемни устройства, плавателни средства, свързани с чистотата на водната среда, и
др. под., съгласно добрите риболовни практики,
възприети от Европейския съюз, включително
придобити чрез финансов лизинг;
13. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/
или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително
придобити чрез финансов лизинг;
14. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване
на околната среда и достигане на съответствие
с международно признати стандарти;
15. обучение на персонала, зает с дейността,
пряко свързана с предвидената инвестиция;
16. разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;
б) оборудване за подобряване качеството,
безопасността, капацитета за съхранение и
проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подоб
ряване на безопасността и условията на труд.
(2) Допустими за финансиране са разходите по ал. 1, когато са пряко свързани със
сектора/ите, по който/които се кандидатства,
като разходи, необходими за изпълнението на
инвестицията.
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(3) Допустими за безвъзмездна финансова
помощ са разходи, извършени след подписване
на договора по чл. 24, ал. 2, с изключение на
разходите по ал. 1, т. 8, 10 и 11.
(4) Разходите по ал. 1, т. 8, 10 и 11 са
допустими, ако са извършени в периода
1.01.2007 – 31.12.2015 г.
(5) Допустими са разходите, за които са
спазени следните изисквания за предоставяне
на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност на
15 000 евро, или са част от разходите на обща
стойност, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, предложени от един доставчик,
кандидатът предоставя най-малко две независими
и съпоставими оферти в оригинал с цел определяне основателността на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на сума,
по-голяма от левовата равностойност на 15 000
евро, предложени от един доставчик, които са
за оборудване и са изготвени по индивидуално
техническо задание или за патентовани активи,
кандидатът предоставя 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, кандидатът предоставя 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. в случаите по т. 1, 2 и 3 и при кандидатстване по сектор 01 с цел определяне на
допустимостта на предложените разходи на
борда на риболовните кораби съгласно чл. 25
от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета от
27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство изпълнителният директор на ИАРА може
със заповед да определи комисия, която да
извърши анализ на инвестиционните разходи
и да обоснове, че тези инвестиции водят до
подобряване на селективността на риболовните уреди и до опазването на ресурсите и
на околната среда; в състава на комисията се
включват лица, притежаващи квалификация и
опит в съответната област;
6. необходимостта от свикване на оценителна комисия по т. 4 възниква при наличие
на заявления за кандидатстване, за които е
необходима оценка на активи/дейности, свър-
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зани със 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“;
7. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
оферентите на строително-монтажни работи,
местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат
вписани в Централен професионален регистър
на строителя съгласно Закона за Камарата на
строителите (ЗКС) и да могат да извършват
строежи и/или отделни видове строителни и
монтажни работи от съответната категория
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС;
8. 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;
9. оферти не се изискват за разходи по
ал. 1, т. 8 и 11; в случай че са предварително извършени, за тях е необходимо да бъдат
представени следните документи – заверени от
кандидата копия на нотариален акт или друг
документ, удостоверяващ право на собственост
върху недвижимия имот, и разходооправдателен документ за извършения разход по т. 11
и/или подписан договор с избрания доставчик
или изпълнител с разбивка на разходите по
дейности по т. 8;
10. за разходите по ал. 1, т. 8 и 10, 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;
11. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е
избрал офертата с най-ниска цена, направеният
избор се обосновава писмено;
12. придобиването чрез финансов лизинг на
активите по чл. 17, ал. 1, т. 4, 6, 7, 9, 12 и 13 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;
13. кандидатът предоставя една оферта,
когато възлагането на договора за доставка
или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост или на изключителни
права, придобити по силата на закон или на
административен акт; към офертата кандидатът
предоставя документи, доказващи съществуването на тези права;
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14. 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.
(6) 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. 17, ал. 1, т. 8,
10 и 11, 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. 18. Кандидатите с изключение на кандидатите, 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. 19. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. инвестиции, които увеличават риболовните
възможности на кораба;
2. инвестиции, които водят до увеличаване
площта на помещенията, в които се съхраняват
уловите;
3. строителство на риболовни кораби;
4. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55,
т. 5, буква „а“ от Регламент 1198/2006 на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд
за рибарство;
5. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
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6. оперативни разходи, включително разходи
по поддръжка и наеми;
7. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
8. частта от разходите за подготовка на
проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект,
за независим строителен и авторски надзор и
инвеститорски контрол, които са на стойност
над 5 на сто от размера на одобрените и реално
извършените инвестиционни разходи;
9. закупуването 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 участие в търговски
дружества;
13. закупуване на земя, която няма пряка
връзка с дейността;
14. разходи за изграждане на жилищни помещения и сгради, несвързани с изпълнението
на проекта;
15. закупуване на транспортни средства с
изключение на посоченото в чл. 17, ал. 1, т. 7;
16. инвестиции във възобновяеми енергийни
източници, които не обслужват пряко дейността
на кандидата;
17. закупуване на съществуващи сгради и
прилежаща инфраструктура;
18. инвестиции, които не са свързани с
дейността на финансирания проект;
19. прехвърляне на собствеността върху
предприятие.
Г л а в а

т р е т а
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Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за одобряване на проектите
Чл. 20. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване на приема на
заявления за кандидатстване на електронната
страница на ОПРСР и на общодостъпно място
в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.
Чл. 21. (1) Кандидатите подават заявление за
кандидатстване по образец съгласно приложение
№ 1 в най-близкото до мястото на извършване
на проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Кандидатите по чл. 10 са длъжни при
кандидатстване да представят анализ приходи – разходи.
(3) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, от законния представител
на кандидата и/или от упълномощено от него
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лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване пред
ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР.
(4) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата, подредени по реда 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 се придружава с превод
на български език, извършен в съответствие
с Правилника за легализациите, заверките и
преводите на документи и други книжа (обн.,
ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г.,
бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от
1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със
закон, приет от XXXVIII Народно събрание на
25 май 2000 г. – ДВ, бр. 47 от 2000 г.; в сила
от 30 април 2001 г.; обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(5) При подаване на документите в ТЗ на
ИАРА в присъствието на кандидата се извър
шва опис на приложените към заявлението за
кандидатстване документи.
(6) В случай на липса или нередовност на
документите съгласно приложение № 1 от
заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА
връща на кандидата документите за отстраняване на липсите и нередовностите заедно с
копие от контролен лист с отбелязаните липси
и нередовности.
(7) В случаите по ал. 6 ТЗ на ИАРА приема
заявлението за кандидатстване, 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 и задължението си
да представи документите най-късно в срока
по чл. 22, ал. 2, като отбелязва мотивите и
забележките си.
(8) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване се издава входящ номер
на заявлението за кандидатстване и комплектът
от документи се изпраща в ИАРА – София.
(9) 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 стро-
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ително-монтажни работи, кандидатът представя
на електронен носител във формат „xls“ количествено-стойностните сметки на избрания
изпълнител, както и на останалите оферти.
Чл. 22. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявлението за кандидатстване
ИАРА – София:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за кандидатстване;
2. извършва проверка на място;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6, ал. 2;
в) критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет
(приложение № 3), 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 съгласно
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. 17, ал. 5,
т. 4 и 5, като срокът по чл. 22, ал. 1 се удължава
със срока на работа на тази комисия, който
се удостоверява с акта за нейното създаване,
и до датата на вземане на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са
събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама, до
изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният директор
на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана
писмена заповед за отказ на проект.
(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 за ИАРА
експерти, специалисти в съответната област.
Външните експерти имат право на глас в
заседанията на ЕКОП и се назначават от из-
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пълнителния директор на ИАРА, който отправя
писмени покани към специализираните научни
институти/организации, юридически лица, НПО
и др., които да определят експертни лица за
участие в ЕКОП.
(7) 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 кандидата,
който е подал заявлението.
(8) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 7.
(9) Експертната комисия за осигуряване на
прозрачност изразява писмено решение пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проекта.
Чл. 23. (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. 22,
ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с условията на чл. 17;
3. неотстраняване на непълнотите и пропус
ките в срока по чл. 22, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. установен опит за измама;
6. несъответствие с целите по чл. 2;
7. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
съгласно чл. 7, ал. 6 и 7 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 4, 5 и 8;
8. установяване на обстоятелствата, посочени
в чл. 12, ал. 1 и 2.
(2) В случай на отказ по ал. 1 кандидатът
има право да кандидатства отново за същата
инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 24. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване с мотивирана писмена заповед,
подлежаща на обжалване по реда на Админис
тративнопроцесуалния кодекс. Заповедта на
изпълнителния директор на ИАРА се съобщава
на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът чрез законния си представител или упълномощено от него лице с изрично
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нотариално заверено пълномощно се явява
за подписване на договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора кандидатът или законният
му представител или упълномощено от него
лице предоставя актуално удостоверение за
наличие или липса на задължения, издадено от
съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП),
и свидетелство за съдимост на кандидата или
законния му представител, както и на член/ове
на управителния му орган, както и на временно
изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, от което да
става видно, че не са осъждани с влязла в сила
присъда за престъпления против собствеността,
стопанството, освен ако не са реабилитирани
и не са лишавани от правото да упражняват
търговска дейност или да заемат ръководна,
отчетна или материалноотговорна длъжност,
издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им, с изключение на кандидатите, които
са общини, както 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. 25. (1) Когато сумата на безвъзмездната
финансова помощ за допустимите разходи по
одобрените проекти надхвърли 90 на сто от
определения бюджет по мярката, проектите се
класират в съответствие с критериите за приоритизация и оценка на проектите в условията
на ограничен бюджет съгласно приложение
№ 3 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 в съответствие с датата на
регистриране на заявленията за кандидатстване.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 26. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7, чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП,
провеждат съответните процедури за избор на
изпълнител/и на дейностите по проекта след
сключване на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ. Процедурите
се провеждат в съответствие със ЗОП и прилаганото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за
подготовката, провеждането и изпълнението
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП.
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(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)
(ДВ, бр. 53 от 2006 г.).
(4) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури в качеството си на управляващ
орган осъществява контрол за спазването на
процедурите по ал. 1.
(5) Бенефициентите в срок до 10 работни
дни от сключване на договора с избрания/те
изпълнител/и по съответната процедура предоставят в ИАРА заверени копия от всеки договор,
решението, обявлението, документацията за
обществената поръчка, протоколите за работа
на комисията и решението за класирането на
участниците.
(6) В срок до 20 работни дни ИАРА извър
шва преглед на представените документи по
ал. 5. При открито нарушение, съставляващо
нарушение на разпоредбите на националното
и европейското законодателство в областта на
обществените поръчки, ИАРА има право да
наложи финансови корекции на бенефициента
съгласно ПМС № 134 от 2010 г.; изм. с ПМС
№ 339 от 2010 г. 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
Европейския 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. 26, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по ал. 7 бенефициентът лично, чрез законния си представител
или упълномощено от бенефициента лице с
изрично нотариално заверено пълномощно
се явява в ИАРА за подписване на анекс. В
анекса се определя окончателният размер на
безвъзмездната финансова помощ в зависимост
от стойността на договора за изпълнение на
обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 17, ал. 1, т. 10, извършени преди датата на подаване на заявлението
за кандидатстване, кандидатите, които се явяват
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възложители по чл. 7 ЗОП, представят всички
документи от проведената обществена поръчка
при подаване на заявлението за кандидатстване.
(10) Бенефициентите по ал. 1 представят
количествено-стойностната си сметка на хартиен и електронен носител, като таблиците,
включени в тях, са във формат „xls“.
Г л а в а
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Чл. 27. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата
инвестиция.
(2) Плащане преди осъществяването на проекта е допустимо при спазване на разпоредбите
на чл. 28, 29 и 30.
Чл. 28. (1) Авансово плащане се извършва
при условие, че е предвидено в договора по
чл. 24, 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. 26, 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.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от 4 месеца от датата на подписване
на договора по чл. 24, ал. 2 или на анекса по
чл. 26, ал. 8.
(5) В случаите на авансово плащане се изис
ква 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 бенефициент,
в размер 110 % от стойността на авансовото
плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица – търговци по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и
да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата
на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да нямат изискуеми 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/
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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 изчисляването 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 ползватели на помощта са
общини, авансово плащане се допуска след
представяне на банкова гаранция в полза на
ДФЗ – РА, в размер 110 % от стойността на
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. 29. (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 заявка
за авансово плащане (приложение № 4).
(2) Заявката за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни от датата на
сключване на договора по чл. 24, ал. 2.
(3) Регионалните разплащателни агенции
на РА извършват преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
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(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА, връща документите на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовността.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде
заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите за плащане бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане РА изплаща
одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ – РА, която се съобщава на
бенефициента по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Чл. 30. (1) Междинно плащане е допустимо
не повече от два пъти за периода на изпълнение
на проекта и при условие че е предвидено в
договора по чл. 24, ал. 2.
(2) Междинно плащане може да бъде извършвано само след завършване на обособена
част от инвестицията, заложена като такава в
договора по чл. 24, ал. 2.
(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 6 месеца преди
изтичане на крайния срок за извършване на
инвестицията в договора по чл. 24, ал. 2.
Чл. 31. (1) При кандидатстване за междинно
или окончателно плащане бенефициентът подава
заявка за плащане в РРА – РА, по място на
реализиране на проекта и прилага документите
съгласно заявка за плащане (приложение № 5).
(2) Заявката за окончателно плащане се
подава след извършване на всички дейности
по проекта, но не по-късно от 15 работни
дни след изтичане на срока за изпълнение на
дейностите по проекта, посочен в договора
по чл. 24, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали
се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите по ал. 1
в присъствието на законен представител или
пълномощник на бенефициента.
(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
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премахване на изискването за легализация на
чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г.
(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 което
са видни липсите и нередовността.
(7) След отстраняване на нередовността
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за плащане
бенефициентът получава номер на заявката за
окончателно плащане.
Чл. 32. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи, доказващи извършените
дейности по проекта, РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. назначава извършването на проверка на
място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи между одобрените и извършените
разходи, 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 или непълнота и неяснота в заявените
данни и посочените факти РА уведомява писмено
бенефициента, който в срок до 10 работни дни
от деня на уведомлението може да отстрани
констатираните нередовност, непълноти и/или
неясноти чрез представяне на допълнителни и/
или нови документи извън посочените съгласно
приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност, този срок се удължава със срока
за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 33. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или на
цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

1. установи при проверките по чл. 32, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. установи несъответствие между одобрените и реално извършените разходи по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовността,
непълнотите и пропуските в срока по чл. 32,
ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред министъра на земеделието и
храните.
Чл. 34. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 35. (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. 24, ал. 2 или от датата на сключване
на анекс в случаите по чл. 26, ал. 8, когато е
приложимо.
Чл. 36. 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. 37. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и допълнение на договора по чл. 24, 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. 24, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или до
увеличаване на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен
в чл. 35, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
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на ИАРА одобрява или отказва изменението и
допълнението на договора по чл. 24, ал. 2, за
което писмено уведомява бенефициента.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение бенефициентът се явява в ИАРА – София, за подписване на анекс към договора по чл. 24, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 24.
Чл. 38. (1) Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентите трябва да
отговарят на всички нормативно установени
изисквания, отнасящи се до извършваните от
тях дейности.
(2) Най-късно до края на изпълнението на
проекта новоизградените обекти по сектор 02
трябва да бъдат регистрирани, а обектите по
сектор 03 да бъдат пререгистрирани съгласно
Закона за морските пространства, вътрешните
водни пътища и пристанищата на Република
България.
(3) В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с одобрения проект.
Чл. 39. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 24, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. 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 проектът е
осъществен с безвъзмездната финансова помощ
по ОПРСР и ЕФР;
3. за проекти под 50 000 евро да прилага
една или повече от мерките за информираност и
публичност съгласно Указанията за изпълнение
на дейности за информираност и публичност по
ОПРСР (публикувани на интернет страницата
на ОПРСР);
4. за проекти, които надвишават левовата
равностойност на 500 000 евро и включват дейности, свързани с инфраструктура, и дейности
за СМР, да постави на видно място на обекта
на извършване на инвестицията временна
табела за периода на изпълнение на проекта,
указваща, че проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ по ОПРСР и
ЕФР; в шестмесечен срок след окончателното
изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът е длъжен да замени временната
табела с постоянна съгласно т. 4;
5. да не продава, дарява, да не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото
на ползване върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение
на случаите, когато това се изисква по закон.
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Чл. 40. (1) Бенефициентът е длъжен да
включи в табелите по чл. 39, т. 2, 3 и 4 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент (ЕО) № 498/2007 на Комисията
от 26 март 2007 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положителния
аспект от намесата на ЕС, с текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“.
(2) Информацията по ал. 1 трябва да заема
най-малко 25 % от табелата.
(3) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.
Чл. 41. Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури осъществява последващ контрол
върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за срока по чл. 39.
Чл. 42. (1) Бенефициентът е длъжен да предоставя всяка поискана информация, свързана
с предмета на проекта по тази наредба, на
упълномощени представители на ИАРА, Министерството на земеделието и храните, ДФЗ,
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 който е разрешено да упражнява
своето право на контрол върху документите и
договорните условия на всички бенефициенти и
техните подизпълнители и доставчици, свързани
с инвестицията.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 39.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да
осигури както преди започване, така и в хода
на изпълнение на проверката на място целия
набор от изискана документация и информация,
свързани с проекта, изискана преди започването
или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до
местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 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 от 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 24, ал. 2.
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Чл. 44. (1) Бенефициентите са длъжни да
сключат и поддържат валидна застраховка
на имуществото, предмет на подпомагане, в
полза на ДФЗ – РА, срещу рисковете съгласно
приложение № 6 за срока от подаване на заявката за окончателно плащане до изтичането
на срока по чл. 39, като са длъжни всяка година да подновяват застрахователните полици.
(2) Договорът за застраховка по ал. 1 се
сключва при следните условия:
1. при пълна щета на застрахованото имущес
тво в резултат на събитие, покрито по условията
на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на ДФЗ – РА, до размера
на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща на
бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на ДФЗ – РА,
се намалява размерът на задължението на
бенефициента към ДФЗ – РА.
(4) При настъпване на частична щета бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.
Чл. 45. Разплащателната агенция осъществява последващ контрол върху изпълнение на
разпоредбите по чл. 44.
Чл. 46. При неспазване на условията по
чл. 39 – 44 включително 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.
Чл. 47. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проектите, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Чл. 48. (1) Страните не носят отговорност
за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на
„непреодолима сила“ (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради
настъпило форсмажорно обстоятелство, е
длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено
другата страна за възникването му, както и
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 търговскопромишлена палата.
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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 и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в
дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ e набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е община, юридическо лице,
регистрирано по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, в т. ч. и браншови организации
в сектор „Рибарство“, едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е община, юридическо
лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч. и браншови
организации в сектор „Рибарство“, едноличен
търговец или юридическо лице, което е крайният
получател на безвъзмездната финансова помощ.
8. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
9. „Проект“ e заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от ОПРСР.
10. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Общността,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, което има или би
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имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия
бюджет с неоправдан разход.
11. „Икономически оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, както и другите органи, участващи в реализирането на
помощта от ЕФР, с изключение на държавата
при изпълнение на нейните правомощия на
публична власт.
12. „Административни проверки“ са проверки
съгласно условията и разпоредбите на член 59
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 от 27
юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство
и член 39, т. 2 на Регламент (ЕO) № 498/2007
на Комисията от 26 март 2007 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Рег
ламент (ЕO) № 1198/2006 на Съвета относно
Европейския фонд за рибарство, изменен с
Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от
22 декември 2010 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство.
13. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа
или неплатен доброволен труд, за които не
са правени плащания, подкрепени от фактура
или друг еквивалентен на фактура платежен
документ.
14. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване на
разходите.
15. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
16. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка
и експлоатация на активите.
17. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.
18. „Основен двигател (двигатели)“ е двигателят/ите, записан/и в позволителното за
плаване на риболовния кораб.
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19. „Прилежаща инфраструктура“ е техническата инфраструктура на обекта по смисъла
на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на
Закона за устройство на територията, както
и други сгради и съоръжения на територията
им, свързани с обслужване на извършваните
на тази територия дейности, включително пътища, водопроводна и канализационна инсталация, транспортни съоръжения, захранващи и
отвеждащи инсталации – електричество, вода,
гориво и районно осветление.
20. „Река Дунав“ е участъкът на р. Дунав
от километър 845,650 до километър 374,100,
ограничен между десния бряг на реката и
демаркационната линия на границата между
Република България и Република Румъния, определена съобразно Конвенцията за определяне
речната граница между България и Румъния от
1908 г., съставена в София на 5/18 януари 1908
(ратифицирана с Указ № 22 от 6.05.1908 г. – ДВ,
бр. 104 от 1 януари 1908 г.).
21. „Риболовен кораб“ е всеки кораб, съоръжен с цел търговска експлоатация на живите
водни ресурси.
22. „Риболовен метод“ е начинът на риболов
(активен или пасивен), включващ всяка дейност
по поставяне на риболовния уред, улавяне на
риба или други водни организми, изваждане на
улова от водата и неговото пренасяне.
23. „Риболовна дейност“ за един кораб е
продуктът от неговия капацитет и неговата
активност, а за група кораби е сумата от риболовната активност общо за всички кораби
от групата.
24. „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).
25. „Рибарски съоръжения“ са безопасни
места за приставане (заставане) на риболовни
кораби за разтоварване на уловите от прясна
риба и други водни организми.
26. „Селективност на риболовните уреди“ е
способността на риболовния метод да извършва
риболов на определени водни организми, който
метод позволява видовете, които не са цел на
риболова, да не бъдат улавяни.
27. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
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28. „Свързани лица“ са лицата съгласно § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон.
29. Под „непреодолима сила“ (форсмажор) се
разбира обстоятелство (събитие) от извънреден
характер, което е възникнало след сключване
на договора, не е могло да бъде предвидено
и не зависи от волята от страните, като: пожар, производствени аварии, военни действия,
природни бедствия – бури, проливни дъждове,
наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и други
природни стихии, ембарго, правителствени
забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
30. 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.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 23 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
2.5 „Риболов във вътрешни водоеми“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от
Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 73 от 2010 г.).
§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по
реда на Наредба № 23 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 2.5 „Риболов във вътрешни
водоеми“ по Приоритетна ос № 2 „Аквакултура,
риболов във вътрешни водоеми, преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България,
финансирана 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. 5, ал. 1
Приложение № 1 към чл. 5

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми,
преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура

Заявление за кандидатстване
по
Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми

Европейски фонд
за рибарство

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правна форма

2.

ЕИК по Булстат

3.

Трите имена на представляващия ЮЛ (ЕТ, други)

(ЮЛ, ЕТ, други)

Презиме

Име

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

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

5. Попълва се при упълномощаване
1.

Трите имена на упълномощено лице

2.

Номер на пълномощното

Име

Презиме

Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми

Фамилия

Страница 1
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6.

Адрес на кандидата (адрес на седалището на ЕТ, ЮЛ, други)

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

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

7.

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

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер (включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща

8.

Адрес за кореспонденция

Град/село
Община
Област
Страна
Пощенски код

9. Информация за банковата сметка на кандидата
9.1. Име и адрес на банката

9.2. IBAN

Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми
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Информация за проектите

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

Да

Не

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

11.

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

Да

Не

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

Част В
12.

Кандидатствам за:

Допустими сектори: (Отбележете сектора, за който кандидаствате)

•

Сектор 01 – Инвестиции на борда на риболовния кораб;

�

•

Сектор 02 - Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити
лодкостоянки на брега на р. Дунав;

�

Сектор 03 – Инвестиции за разширение, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения, места за
разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на р. Дунав.;

�

•

13.

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 11 сектори (Отбележете вида на разхода, за
които кандидаствате)

01
02
03

Подмяна на основния/те двигател/и на риболовния кораб
Подмяна на риболовен уред
Ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб

�
�
�

04

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

�

05

Разходи за строително-монтажни работи (СМР);

�

специализирана техника и оборудване, пряко свързани с разтоварването, съхранението, обработката и маркетинга
на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг.

�

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

�

06

08

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

�

09

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

�

10

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.

�

11

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

�

12

специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с дейността на съоръжението,
като средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за поддържане на подходите на
съоръжението, 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.

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

�

14

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

�

15

обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с предвидената инвестиция.
разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:

16

а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;
б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на
продуктите;

�

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

�

�

14. Кандидатствам за:
14.1 Размер на инвестицията _____________________ лева, съгласно приложеното инвестиционно
намерение;
14.2 Размер на субсидията _____________________ лева, съгласно приложеното инвестиционно намерение,
което представлява _____________%;

15.

Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
1
2
3
4

Инвестиционно намерение, част А по образец, включително на електронен носител във формат "xls";
Инвестиционно намерение, част Б по образец, включително на електронен носител във формат "xls";
Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от кандидата,
издадено, за да послужи пред ИАРА;
Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
представляващо кандидата;

� да
� да � непр
� да � непр
� да

5

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

� да

6

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, т. 2 и т. 3 от Наредбата.

� да

7

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;

� да

8

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 от ЗОП - в случаите по чл. 17, ал. 5, т. 1 - най-малко
две независими и съпоставими оферти в оригинал, съгласно изискванията на чл. 17 и 18 от наредбата.
Конкурентни оферти не се изискват при закупуване на активи по чл. 17, ал. 1, т. 8 и 11.

� да � непр

9

За кандидат, който не е възложител по чл. 7 от ЗОП - в случаите по чл. 17, ал. 5, т. 2 - една независима
оферта в оригинал, съгласно изискванията на чл. 17 и 18 от наредбата. Оферти не се изискват при
закупуване на активи по чл. 17, ал. 1, т. 8 и 11.

� да � непр

10

За кандидат, който не е възложител по чл. 7 от ЗОП - в случаите по чл. 17, ал. 5, т. 3 - една независима
оферта в оригинал, съгласно изискванията на чл. 17 и 18 от наредбата. Оферти не се изискват при
закупуване на активи по чл. 17, ал. 1, т. 8 и 11.

� да � непр

11

За разходи по чл. 17, ал. 1, т. 8 и т. 10, 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

12

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 от ЗОП в случаите по чл. 17, ал. 5, т. 1 - обяснителна
записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.

� да � непр
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13

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

14

Копие от решение на Общинска избирателна комисия

� да � непр

15

Решение на компетентния орган на юридическото лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за кандидатстване
по ОПРСР 2007- 2013 г.

� да � непр

16

Заверено от възложителя копие на документите проведената съласно изискванията на ЗОП процедура за
избор на изпълнител/и за разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за
кандидатстване (За разходите по чл. 17, ал. 1, т. 10, извършени преди датата на подаване на заявлението
за кандидатстване, кандидатите, които се явяват възложители по чл. 7 от ЗОП)

� да � непр

Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.12 ал.3

� да

� да

ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване:
ІІ. 1. Сектор 01

� да � непр

1

Копие от Позволително за плаване издадено от ИА „Морска Администрация”.

� да

2

Копие на последния контролен талон за преглед на кораб, издаден от ИА „Морска Администрация”;

� да

3

Копие от Удостоверението за извършване на стопански риболов в Черно море и река Дунав на
риболовния кораб за съответната календарна година;

� да

ІІ. 2.Сектор 02 / Сектор 03

� да � непр

4

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

� да � непр

5

Копие на документи, удостоверяващи правото на собственост или правото на ползване върху терена и
съоръженията на пристанището/терминала - нотариален акт, акт за държавна собственост, договор за
учредяване на право на строеж, концесионен договор или друг равностоен документ, както и актуална
скица, заверена от общината по местонахождението на пристанището;

� да � непр

6

а) Копие от документ за собственост на земята/ съоръжението, където ще се извършват строителномонтажните работи или учредено право на строеж за срок не по-малък от 10 години от датата на
кандидатстване (при извършване на строително-монтажни работи – СМР, за които се изисква
разрешение за строеж, съгласно Закона за устройство на територията) и/или
б) Копие от документ за собственост или документ за ползване върху имота, които ще се обновяват
и/или ще се монтират машини, съоръжения, оборудване – за инвестиции за закупуване и/или
инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, за които не се изисква разрешение за строеж,
съгласно ЗУТ. В случай на договор за ползване върху имота, той трябва да бъде в сила най-малко 6
години към датата на кандидатстване, удължен с три месеца;

� да � непр

7

Разрешение за ползване (Акт за узаконяване на обекта) в случай на предоставяне на документите за
собственост по предходната точка, подточка б);

� да � непр

8

Копие от одобрен технически проект със схема и описание на процесите, обосноваващи дейностите и
разходите, за които се кандидатства;

� да � непр

9

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

� да � непр

10

Копие от положително решение за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на
защитените зони съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007) в предвидените от посочената наредба случаи;

ІІ. 3. Документи, които се изискват в случаите, когато кандидатства по Сектор 03 за
съществуващи обекти:
Копие на документа за регистрация на съоръжението от Изпълнителна агенция „Морска
администрация”.
Копие на (извлечение от) заверен от ИА "Пристанищна администрация" Дневник на регистрираните и
13 домуващите в пристанището кораби, доказващ/о ползването на съоръжението от не по-малко от 10
регистрирани риболовни кораба
Копие от валидно удостоверение за експлоатационна годност на пристанището или терминала, издадено
14
от ИА "Морска администрация"
ІІ. 4. Специфични документи по дейности
12
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Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 % от общите
допустими разходи по проекта:
Копие от предварителен или окончателен договор и/ или от нотариален акт (при кандидатстване за
закупуване на земя по чл. 17, ал. 1, т. 11);

� да � непр

16

Инвестиции във Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/ или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта:
• Технологичен проект с обосновка на съответствието на капацитета на инсталацията с енергийните
нужди на риболовните съдове и пристанищните съоръжения.

� да � непр

ІІ. 5. Предоставени допълнителни документи, свързани с инвестицията:

� 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

� да

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие"

� да

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

Това заявление е подписано от:
Кандидата/

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Законен представител
на кандидата

Подпис
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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.
2. Вписва се ЕИК/Булстат.

3.

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.
6. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация.
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт/ ръководител на
7.
проекта.
8. Попълва се адресът за кореспонденция.
9. Попълва се информация за банкова сметка на кандидата.
ІІІ. В част Б се попълва следната информация за проектите:
10. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти.
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за обособена
11.
част от него.
4.
5.

ІV. В част В се попълва следната информация за инвестицията и разходите, за които кандидатствате:
12. Отбележете сектора, в който кандидатствате.
13. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате.
Впишете размера на инвестицията и субсидията, за които кандидатствате, съгласно приложеното инвестиционно
14.
намерение, част А.
V. В част В, т. 15 се отбелязват представените към заявлението за кандидатстване документи, като:
15, І. Общи документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване
1. Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, за кандидати по чл. 10, т.2 и т. 3, реализиращи проект/и
в частна полза.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал само, когато заявлението не се подава лично от
кандидата.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен.

15.ІІ. Специфични документи за одобрение на проекта, придружаващи заявлението за кандидатстване
ІІ. 1. Кандидатите отбелязват "Да", ако кандидатстват по Сектор 01 или "Не", ако кандидатстват по
друг/и сектор/и.
2.

Документът е задължителен за кандидати по Сектор 01.
Документът е задължителен за кандидати по Сектор 01.

3.

Документът е задължителен за кандидати по Сектор 01.

1.

ІІ. 2. Кандидатите отбелязват "Да", ако кандидатстват по Сектор 02 и/или Сектор 03 или "Не", ако
кандидатстват по друг сектор.
4. Документът е задължителен при извършване на СМР за кандидати по Сектор 02 и/или Сектор 03.
5. Документът е задължителен при извършване на СМР за кандидати по Сектор 02 и/или Сектор 03.

6.

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

Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми
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Приложение № 1 към чл. 5
Документът е задължителен при предоставяне на документи в случаите приложими по предходната точка,
подточка б).
Документът е задължителен при извършване на СМР за кандидати по Сектор 02 и/или Сектор 03.
Документът е задължителен
Документът се предоставя при кандидатстване за проекти, включващи инвестиции в местата по националната
екологична мрежа НАТУРА 2000

Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми
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Приложение № 1 към чл. 5
ІІ. 3. Кандидатите отбелязват "Да", ако кандидатстват по Сектор 03 или "Не", ако кандидатстват по
друг/и сектор/и.
12.

Документът е задължителен за кандидати по Сектор 03.

Документът е задължителен за кандидати по Сектор 03.
Документът е задължителен за кандидати по Сектор 03.
ІХ. ІІ. 4. Специфични документи по дейности.
Документът е задължителен при кандидатстване за закупуване на земя, която има пряка връзка с целите на
15.
дейността и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта.
13.
14.

16.

Документът е задължителен при кандидатстване за инвестиции във Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)
за получаване на топлинна и/ или електро- енергия, необходими за производствената дейност на кандидата.

VІІІ. В част В, т. 16, ІІІ следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша преценка
се отнасят до инвестицията, за която кандидатствате. Допълнителните документи следва да отговарят на
общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за кандидатстване по Програмата
ІХ. В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Х. Заявлението за кандидатстване, инвестиционните намерения Част А и Част Б се подписват и подпечатват в
присъствието на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
ХІ. Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в заявлението.
ХІІ. Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване на
ХІІІ. Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ИАРА

Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
аквакултура
Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми

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

___________________________________________________________________________
(име на кандидата)

І. Описание на инвестиционния проект - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Описание на инвестиционния проект.
В този раздел подробно се описва целта и елементите на инвестиционния проект, причините, предположили реализацията му; технически характеристики; местоположение на
инвестицията. Характеризира се типа на 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. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура.

1.3. Избор на доставчици на всеки елемент на инвестицията, начини на разплащане, срокове и др.

Описва се пазарното проучване, което е направил кандидатът и причините, поради които се е спрял на посочените доставчици.
Oписва се с подробности начина, по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проекто-договори 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. 17, ал. 1, т. 8, 10 и 11, 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

ІІ. Структура и стойност на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на инвестиционния проект

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел, тип,
марка, други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставчик

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

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

Общо

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

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

1. В колона А попълнете дейностите, видовете разходи и активите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива/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.
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2.2. В табличен вид (Таблица 2) представете структурата и стойността на частите от инвестиционния проект, за които не кандидатствате за
финансиране от ЕФР:
Таблица 2
№

Вид

Вид (Модел, тип,
марка, други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

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

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

Общо

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

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

2.3. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Дата на междинно плащане 1: месец________________ година __________________
• Дата на междинно плащане 2: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________

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

Авансово
В размер на ............................ лева
Междинно№ 1 ,
съгласно Таблица № 3
Междинно№ 2 ,
съгласно Таблица № 3

2.
3.

 да

 не

 да

 не

 да

 не

Таблица 3
№

Вид

К-во

Мярка

Единична
цена

Стойност

Таблица №

А

Б

В

Г

Д

E

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

Общо за І - ви етап:

Общо за ІІ - ри етап:

Общо за ІІІ - ти етап:

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

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

1

Подобряване на безопасността и условията на работа

•

2

Подобряване на хигиената на местата за разтоварване и съхраняване на уловите и качеството на продуктите

•

3

Подобряване на опазването на човешкото здраве и здравето на животните

•
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4

Намаляване на отрицателното и засилване на благотворното въздействие върху околната среда

•

5

Подобряване на селективността на риболовните уреди

•

6

Повишаване на енергийната ефективност и подмяна на двигателя на риболовния кораб

•

Настоящо състояние

Бъдещо състояние

Показатели

очаквано състояние в резултат от реализацията на
проекта

Бъдещ улов (в тонове) от риболов в р.
Дунав.

Настоящ улов (в тонове) от риболов в р.
Дунав.

1*

Показатели

Повишение на доходността (%)

2*
Код

3*

4*

5*

Код

№
1
2
...

Код

Настоящи видове улови от риболов в р. Дунав
(само за основните):
Наименование
Количество

Настоящи приулови :
Наименование

Количество

Код

Настояща мощност на двигателя (kW) :
Двигател

Количество

№
1
2
...

Настоящи риболовни уреди :
Наименование

Количество

Код

6**

Общ брой на корабните места (капацитет):

7**

Площ на съществуващи сгради/помещения:

*
**

Код

бр.
м2

Попълват се, само при кандидастване по сектор 01
Попълват се, само при кандидастване по сектори 02 и 03
Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

Очаквани видове улови от риболов в р. Дунав
(само за основните):
Наименование
Количество

Очаквани приулови:
Наименование

Количество

Мощност на новия двигателя (kW) :
Двигател

Количество

Вид подменени риболовни уреди:
Наименование

Количество

Общ брой на корабните места,след
изпълнение на проекта (капацитет):
Увеличание на площта на съществуващи
сгради/помещения, след изпълнение на
проекта:

бр.
м2
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ИАРА

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
(част Б)
Приоритетна ос 2 : Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура
Мярка 2.5 Риболов във вътрешни водоеми
ІІІ. Анализ на приходите от реализацията на продукцията след реализацията на инвестиционния проект
3.1.Планирана производствена програма след реализация на инвестиционния проект:
Таблица 4
Стойност
Ед. Цена
№
Вид на продукцията/услугите по години
мярка
Количество
(лева)*
(лева)
А

Б

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

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

В

Г

Д

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

Сума:

0
0
0
0

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

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

Вид на разхода

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

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

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

ІV-та
прогнозна
година
(............)

V-та
прогнозна
година
(............)

VІ-та
прогнозна
година
(............)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

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

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

И

Й

К

Общо:

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

№

Видове ресурси, необходими за производството на 1-ца продукция

Необходимо количество за
производството на 1-ца
продукция

Мярка

Ед. Цена
(лева)

Стойност на разходите
за единица продукция
(лева)

А

Б

В

Г

Д

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

Общо:

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

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

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Година

Брой на
персонала

Средномесечна
работна
заплата за 1
човек

Средногодишно
отчисление за
осигуровки
(%)

Общо
годишни
разходи за
заплати
Б*В*12

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

Общо
годишни
разходи за
заплати и
осигуровки
Д+Е

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

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

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

ДМА

Дата на придобиване

Стойност по
фактура

Амортиза
ционна
норма

Остатъчна стойност

А

Б

В

Г

Д

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

ДМА

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

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

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

ІV-та
прогнозна
година
(............)

V-та
прогнозна
година
(............)

VІ-та
прогнозна
година
(............)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

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

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

И

Й

К

Общо:

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

Сума на инвестиционния кредит________________________ лева
Таблица 10
№

Година

Лихва

А

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

Б

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

N

NPV=

 Fn

n=1

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

където:
NPV - нетна настояща стойност;
Fn - очакван нетен паричен поток в резултат на инвестицията за година n;
N - брой на годините в инвестиционния период;
r - норма на сконтиране, която играе роля на минимална граница за нормата на възвръщаемост на капитала, при която проектът се оценява като финансово изгоден;
r = 0,08 (8%)
Io - очаквани инвестиционни разходи за извършване на инвестицията
Подпис/печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________
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Приложение № 2
към чл. 14, ал. 1,
т. 3, буква „а“
Списък на влачещи риболовни уреди за р. Дунав
Категория съоръжение
Хрилни мрежи

Вид съоръжение

Код

Хрилни мрежи (закотвени)

GNS

Хрилни мрежи (дрифтерни, плаващи)

GND

Хрилни мрежи (заграждащи)

GNC

Тристенни хрилни мрежи

GTR

Kомбинирани хрилни мрежи

GTN

Приложение № 3
към чл. 22, ал. 1,
т. 3, буква „в“
Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условия на ограничен бюджет
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:
Коефициент
на точките
за оценка
1. I. Инвестиции на борда на риболовния кораб:
Проекти, свързани с планове за възстановяване
*1
Проекти, свързани с дребномащабен крайбрежен риболов
*0,8
Проекти, свързани с кораби над 12 метра
*0,5
Точки за оценка:
• Възраст на кораба:
от 5 до 10 години
5
от 10 до 15 години
20
над 15 години
50
• Активност на риболовния кораб:
под 50 %
10
от 50 % – 74,99 %
20
от 75 % – 100 %
50
За максимум риболовни дни се приемат:
• 270 риболовни дни за кораби над 12 метра
• 210 дни за кораби под 12 метра
Максимален брой точки
100
2. II. Инвестиции в рибарски съоръжения на брега на р. Дунав:
1. Подобряване на условията, при които рибните продукти и продуктите от внос се
*1
разтоварват, преработват, съхраняват в местата за разтоварване
2. Изграждане, модернизация и разширяване на кейове, подобряващи безопасността
*0,8
по време на разтоварване или товарене
3. Изграждане, модернизация и разширяване на закрити лодкостоянки, подобряващи
*1
безопасността по време на престой
4. Инвестиции в осигуряването на лед, вода и електричество
*0,5
5. Други инвестиции
*0,4
Точки за оценка:
Дължина на кейовата стена от 50 до 100 метра
50
Дължина на кейовата стена от 30 до 50 метра
40
Дължина на кейовата стена под 30 метра
20
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за разтоварване и
50
съхранение над 50 м 2
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за разтоварване и
40
съхранение от 30 до 50 м 2
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за разтоварване и
20
съхранение от 20 до 30 м 2
Максимален брой точки
100
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Приложение № 4
към чл. 29, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за авансово плащане
Мярка 2.5

Приложение 4
към чл. 29, 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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Телефон:

Приложение 4
към чл. 29, ал. 1

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;

Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично
пълномощно;
Да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, се представя превод на
български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
3 книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г.
2
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Приложение № 5
към чл. 31, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане

МЯРКА 2.5 - Риболов във вътрешни водоеми
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултура"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект № от ИАРА:

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

Печат:
Попълва се от бенефициента-ЕТ/ЮЛ/ЮЛНЦ/Община
Наименование на бенефициента (по съдебна регистрация)

EИК:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента
Име:

Презиме:

Фамилия:
Лична карта/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:

Презиме:

Лична карта/паспорт №:

Фамилия:

издадена на:

Пълномощно №:

от:

ЕГН:

/ дата:

Местоположение на инвестицията
град/село

област

община

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

Описание на инвестицията:
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МЯРКА 2.5 - Риболов във вътрешни водоеми
Допустими сектори:
Сектор 01 - Инвестиции на борда на риболовния кораб.

 Да

Сектор 02 - Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити
лодкостоянки на брега на р. Дунав;

 Да

Сектор 03 - Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения, места за разтоварване на уловите и закрити
лодкостоянки на брега на р. Дунав;

 Да

Допустими разходи:
1. Подмяна на основния/ те двигател/и на риболовния кораб;

 Да

2. Подмяна на риболовен уред;

 Да

3. Ремонт на корпус и обшивка на риболовния кораб;

 Да

4. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и др., пряко
свързани с предвидената инвестиция, включително разходи,за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и
въвеждането в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов
лизинг;
5. Разходи за строително монтажни работи (СМР);
6. Специализирана техника и оборудване, пряко свързани с разтоварването, съхранението, обработката и маркетинга
на рибните продукти, включително придобити чрез финансов лизинг;
7. специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на съоръжението (електрокари и
мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;
8. Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
9. Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация,
включително придобити чрез финансов лизинг;
10. 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;
11. Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция и е в размер до 10 на сто от общите
допустими разходи по проекта;
12. Специализирани плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с дейността на съоръжението, като
средства за швартоване, средства за проверка и контрол, средства за поддържане на подходите на съоръжението,
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;

 Да
 Да
 Да

 Да
 Да
 Да

 Да
 Да

 Да

13. Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електро - енергия,
необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;
 Да
12. Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и
достигане на съответствие с международно признати стандарти;
13. Обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с предвидената инвестиция;

 Да
 Да

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

 Да

а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците;

 Да

б) оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета за съхранение и проследяемостта на продуктите;
в) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд;

 Да
 Да

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

 Да

Удостоверение за банкова сметка от съответната банка към момента на подаване на заявка за
2
плащане, идентична с тази, посочена в договора.

 Да

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

 Да

 Непр.

4 Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

 Да

 Непр.

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

 Да
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Удостоверение за актуално състояние, 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.

Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициента не е обявен в процедура по несъстоятелност
и/или ликвидация, издадено от съответния
7 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

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

 Да

9

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

 Да

10

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

 Да

11

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако бенефициентът е
регистриран по ЗДДС или декларация, в случай че не е регистриран.

 Да

6

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

 Да

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

 Да

13

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки обект
14
на инвестицията, съдържащ подробно описание на технологичните параметри.

 Да

15 Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

 Да

Платежен документ (платежно нареждане), прикрепен към всяка фактура, който доказва
плащане и банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от
16
страна на бенефициента, съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 27 от 24 юли 2003 г. за
статистиката на платежния баланс (обн. ДВ., бр.69 от 5 Август 2003г.).

 Да

 Непр.

Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на производители на
риба и други водни организми или браншови организации съгласно приложимото
законодателство (представя се от ЮЛНЦ, в това число и браншови организации и организации
на производители на риба).

 Да

 Непр.

Копие от разрешително за стопански риболов към момента на подаване на заявка за плащане (с
18 вписани новите обстоятелства съгласно чл.18 от ЗРА-при наличие на такива) -при
кандидатстване по сектор 1;

 Да

 Непр.

 Да

 Непр.

20 Документ за собственост на риболовния кораб (при кандидатстване по сектор 1);

 Да

 Непр.

Документ за собственост на сграда/земя и/или копие от документ за ползване върху имота със
21 срок 6 години от датата на кандидатстване и/или договор за учредено право на строеж за срок
не по-малък от 10 години в случаите на СМР.

 Да

 Непр.

Документ за собственост или учредено право на ползване на рибарско съоръжение, места за
22 разтоварване на уловите и закрити лодкостоянки на брега на река Дунав; - при кандидатстване
по сектор 3;

 Да

 Непр.

Копие от документ за регистрация на рибарско съоръжение, място за разтоварване на уловите и
закрита лодкостоянка на брега на река Дунав, съгласно Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанища на Република България - при кандидатстване по
сектор 2 и 3;

 Да

 Непр.

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

 Да

 Непр.

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

 Да

 Непр.

 Да

 Непр.

27 Декларация от доставчици, че предметът на инвестиция (за оборудване) не е втора употреба.

 Да

 Непр.

Декларация за банковите сметки на доставчиците/изпълнителите, към които има извършени
28
палщания.

 Да

 Непр.

29 Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.

 Да

Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата
30
инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец).

 Да

17

19

23

26

Регистрация на кораба в регистъра на риболовните кораби на ИАРА за р. Дунав (при
кандидатстване по сектор 1);

Копие от квитанция или от платежно нареждане и банково извлечение от деня на плащането за
изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката.
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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 №12,
1
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.).
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него), при
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя (образец №
15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 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
3 №16, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителство) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на
Обобщен приемо-предавателен протокол между бенефициента на помощта и изпълнителя за
4
всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи.
2

Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване;

 Да

 Непр.

Да

Да

Да
Да
 Да

 Непр.

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (образец №17, съгласно
1 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство), в
случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.

 Да

 Непр.

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

 Да

2

Специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на
съоръжението (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери);

 Да

 Непр.

Копие от свидетелство за регистрация на специализирано транспортно средство в Контролно1
техническата инспекция (КТИ).

 Да

 Непр.

Копие от удостоверение за регистрация на специализираното транспортно средство съгласно
чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).

 Да

 Непр.

 Да

 Непр.

2

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

 Да

Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от
2 датата на подписване на договора с Разплащателната Агенция 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 % от
общите допустими разходи по проекта;

 Да

Документ, удостоверяващ правото на собственост на земята на бенефициента, представен в
1
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 достигане на съответствие с международно признати стандарти;

 Да

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

 Да

Обучение на персонала, зает с дейността, пряко свързана с предвидената инвестиция.
Документ, удостоверяващ завършен пълен цикъл на обучение, издаден от обучаващата
1
организация.

 Да

 Непр.

 Непр.

 Непр.

 Да

2

Декларация от обучаващата организация, съдържаща списък на всички участници в обучението,
продължителност на обучението и темата на обучението.

 Да

3

Снимков материал от проведеното обучение (включително от лекции по теория и от
провеждане на практическо обучение, където е приложимо).

 Да

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

 Да

 Непр.

2 Декларирам, че е завършена одобрената обособена част от инвестицията.

 Да

 Непр.

Декларирам, че нямам изискуеми задължения и не съм лош длъжник към ИАРА и ДФ
3
"Земеделие".

 Да

Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки
4 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 представените от мен документи са достоверни.

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

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

 Да

В случай, че бенефициентът предостави неверни данни или документи с невярно съдържание, същият носи
наказателна отговорност съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
В случай че ползвателят 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. Ползвателят ще бъде изключен от подпомагане за годината, в която е било открито
нарушението и следващата финансова година по ЕФР.
Инвестициите, регистрирани в заявката за плащане, са действително извършени. Разходите, за
които се заявява подпомагане, са отразени в таблицата за разходите към заявката за плащане.

Име на бенефициента

 Да

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

Показатели

Настоящо състояние
Настоящ улов (в тонове) от риболов в р.
1. Дунав.

Код

Настоящи видове улови от риболов в р. Дунав
(само за основните):
Наименование
Количество

Код

Наименование

№
1
2
...

Двигател

Код

Наименование

2*

3*

4*

5*

Настоящи приулови :
Количество

Настояща мощност на двигателя (kW) :
Количество

Настоящи риболовни уреди :
Количество

Общ брой на корабните места
(капацитет):
Площ на съществуващи
7**
сгради/помещения:
*
Попълват се, само от бенефициенти по сектор 01
** Попълват се, само от бенефициенти по сектори 02 и 03
6**

бр.
м2
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4
5

6

Кол
Мерн Цена за актив
ичес
и ед.
без ДДС
тво

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

2

Вид на разхода

0,00 лв

(E)

Обща сума на
Обща сума без ДДС
допустими разходи
(D)

0,00 лв (C)

0,00 лв

0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв
0,00 лв (A)

8

No на
фактурата

№ на зявката:

(B)

9

Дата на
фактурата

Междинно

Име, подпис, дата

РРА – РА

Име, подпис, дата, печат

10

ВЕСТНИК

Мл. експерт/експерт РРА-РА

Приложение 5
към чл.31, ал.1

No на
застрахователната
полица

Оконлателно

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

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

*Попълва се само при закупуване на земя

Обща сума на разходите

7

Обща сума без
ДДС

Вид на плащането:

Таблица заза
разходите
Таблица
разходите
Мярка 2.5
Мярка
2.5

ДЪРЖАВЕН

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

1
1
2
3
4
5
6
7

№ Вид на инвестицията

Таблица за разходите
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
№ на проекта от ИАРА:

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"
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Приложение № 6
към чл. 44, ал. 1
Застрахователни рискове
1. Пожар, мълния, експлозия, имплозия.
2. Сблъсък с летателни апарати и тела и/или
падащи предмети от тях.
3. Буря, ураган.
4. Тежест и измокряне от естествено натрупване
на сняг или лед.
5. Измокряне от забравени кранове или чешми
или авария на водопроводни или отоплителни
инсталации.
6. Свличане на земни маси.
7. Земетресения.
8. Наводнения от природни бедствия.
9. Кражби от всякакъв тип.
10. Транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.
6265
НАРЕДБА № 13
от 27 юни 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4
„Развитие на нови пазари и промоционални
кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“ от Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство на ЕС 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 3.4 „Развитие на
нови пазари и промоционални кампании“ по
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (2007 – 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд
за рибарство (ЕФР) на Европейския съюз (ЕС).
Чл. 2. Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на една или повече от
целите на мярката, както следва:
1. промоция на продукти от риболов и аквакултура;
2. повишаване потреблението на вътрешния
пазар на продукти от риболов и аквакултура;
3. развиване на нови пазари и нови пазарни
ниши за продуктите от риболов и аквакултура;
4. прилагане на политика за повишаване
на качеството и стойността на продуктите от
риболов и аквакултура.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване
изискванията на Регламент на Съвета (ЕO)
№ 1198/2006 от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) (ОВ, 15.08.2006, L
223), публикуван на български език в Специално

ВЕСТНИК
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издание 2007 г. на Официален вестник, глава
04 – Рибарство, том 09, стр. 224, Регламент
(ЕO) № 498/2007 на Комисията от 26 март
2007 г. (ОВ, 10.05.2007, L 120) за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006, изменен с
Регламент (ЕС) № 1249/2010 на Комисията от
22 декември 2010 г. за изменение на Регламент
(ЕО) № 498/2007 за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство (OB, 23.12.2010, L 341/3) и
на Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20
март 2006 г. относно закрилата на географски
указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ, 31.03.2006, L 93).
(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 от Закона за обществените
поръчки (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 с повече от един проект
по реда и при условията на тази наредба.
(3) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
(4) Кандидатите за финансово подпомагане
могат да кандидатстват по повече от една мярка
от ОПРСР с отделни проекти съгласно условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по съответните наредби за
прилагане на ОПРСР.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I
Обхват на дейностите и допустими сектори
Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ сe
предоставя за проекти, насочени към развитие
на нови пазари и промоционални кампании за
популяризиране на продуктите от риболов и
аквакултура по следните сектори, посочени в
заявлението за кандидатстване съгласно приложение № 1:
1. сектор 01. Промоционални кампании:
а) дейност 1. Регионални, национални и
международни промоционални кампании за
висококачествени продукти от риболов и аквакултура;
б) дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите
от риболов и аквакултура, както и подобряване
на престижа на сектор „Рибарство“;
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в) дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи, щадящи
околната среда;
г) дейност 4. Промоция за насърчаване
продажбата на продукти, признати съгласно
условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20
март 2006 г.;
2. сектор 02. Прилагане на политика на
качеството за продуктите от риболов и аквакултура;
3. сектор 03. Сертифициране на качеството,
включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти, отгледани или уловени с
помощта на природосъобразни производствени
методи;
4. сектор 04. Извършване на пазарни проучвания;
5. сектор 05. Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове,
които обичайно се изхвърлят или за които няма
търговски интерес.
(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 100 на сто от размера на
одобрените и реално извършени разходи на
проекта, от които 75 % се осигуряват от ЕФР
и 25 % – от държавния бюджет на Република
България.
(2) Максималният и минималният размер на
безвъзмездната финансова помощ се определят
на база критериите за определяне размера на
финансовата помощ съгласно приложение № 2:
1. при кандидатстване с проект, който е от
колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи;
2. при кандидатстване с проект, който е от
индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60 % от одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи.
(3) Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ се допуска само при
процедурата на ограничен бюджет по чл. 27.
(4) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не
трябва да надвишава левовата равностойност
на 500 000 евро.
(5) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не трябва
да бъде по-малък от левовата равностойност
на 1000 евро.
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(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 авансови, междинни и окончателни.
(2) Авансово плащане се допуска по реда и
при условията на чл. 30 и 31.
(3) Междинни плащания се допускат по реда
и при условията на чл. 32 и 33.
(4) Всички плащания от страна на бенефициентите към доставчици на продукти и/или
услуги в процеса на изпълнение на одобрения
проект се извършват по банков път.
Чл. 9. Кандидатът не се подпомага по реда
на тази наредба, в случай че за същия проект
е одобрен за подпомагане и/или е получил
безвъзмездна финансова помощ от националния бюджет и/или от други програми на
Европейския съюз.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. За безвъзмездна финансова помощ
могат да кандидатстват:
1. общини и държавни учреждения;
2. юридически лица, регистрирани по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел, в т. ч.
и браншовите организации в сектор „Рибарство“;
3. организации на производители на риба и
други водни организми в сектор „Рибарство“;
4. юридически лица или еднолични търговци
(ЕТ), регистрирани по Търговския закон или
по Закона за кооперациите;
5. научни и/или учебни организации, чиято
дейност е пряко свързана със сектор „Рибарство“;
6. организатори на пазари на производителите.
Чл. 11. (1) Кандидатите по чл. 10 трябва да
отговарят на следните изисквания:
1. да нямат изискуеми и публични задължения към държавата;
2. да не са вписани в централната база
данни за отстраняванията съгласно Регламент
(ЕO, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от
17 декември 2008 г. относно централната база
данни за отстраняванията (ОВ, 20.12.2008, L 344);
3. едноличните търговци (ЕТ) и членовете
на управителните органи на юридическите
лица не са осъждани с влязла в сила присъда
за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са
лишавани от правото да упражняват търговска
дейност или да заемат ръководна, отчетна или
материалноотговорна длъжност.
(2) Кандидатите по чл. 10, т. 2 и 3 трябва
да отговарят и на следните изисквания:
1. да са признати като организации на производители на риба и други водни организми или
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браншови организации съгласно приложимото
законодателство;
2. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация.
(3) Кандидатите по чл. 10, т. 4 и 6 трябва
да отговарят и на следните изисквания:
1. да са вписани в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията;
2. да не са обявени в несъстоятелност или
да не са в открито производство по несъстоятелност;
3. да не са в производство по ликвидация с
изключение на ЕТ.
(4) Кандидатите по чл. 10, т. 4 трябва да отговарят и на поне едно от следните изисквания:
1. да притежават валидно разрешително за
стопански риболов;
2. да притежават удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми;
3. да са регистрирани като производители на
риба, други водни организми и продукти от тях;
4. да са регистрирани като преработватели
на риба и рибни продукти.
(5) Кандидатите по чл. 10, т. 6 трябва да са
регистрирани по реда на чл. 3а, ал. 2 от Закона
за стоковите борси и тържищата.
(6) Кандидатите по чл. 10, т. 5 трябва да са
акредитирани или лицензирани и да притежават
учебна програма, утвърдена/одобрена съгласно
изискванията на действащото законодателство.
(7) Кандидатите за финансово подпомагане
по сектор 01, дейност 4 „Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати
съгласно условията на Регламент на Съвета (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г.“, са
производители на съответния продукт, обект
на регулиране от Регламент на Съвета (ЕО)
№ 510/2006 от 20 март 2006 г. относно закрилата
на географските указания и наименованията
за произход на земеделски продукти и храни
(ОВ, 31.03.2006, L 093).
Чл. 12. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ в случай, че кандидатът или
негов законен или упълномощен 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 Европейския съюз
(ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21 или
чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се
доказва от кандидата:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
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2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с
декларация за всички останали обстоятелства,
включително и за обстоятелствата по чл. 23
от Закона за търговския регистър, в срок 15
работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от ИАРА за представянето им.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване
на отпусната безвъзмездна финансова помощ
по предходен проект;
2. са представили документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи
при осигуряване на информация, поискана от
ИАРА и/или ДФЗ – РА, или не предоставят
тази информация.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 13. (1) Проектите по реда на тази наредба
трябва да съответстват на целите на Общата
политика по рибарство на ЕС.
(2) Подпомагат се проекти, които допринасят
за изпълнение на една или повече от целите
на мярката по чл. 2.
Чл. 14. Проектите следва да се отнасят до:
1. провеждане на регионални, национални
или международни рекламни кампании за продукти от риболов и аквакултура, в т. ч. участие
в национални и международни тематични панаири и изложения;
2. пазарен пласмент на свръхпроизвеждани
или слабо експлоатирани видове, които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски
интерес;
3. прилагането на политика за качеството
за продукти от риболов и аквакултура;
4. промоция на продукти, получени чрез
използването на методи с ниско ниво на въздействие върху околната среда;
5. промоция на продукти, признати съгласно
условията на Регламент (ЕО) № 510/2006;
6. сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети, и сертифициране на
продукти, отгледани или уловени с помощта
на природосъобразни производствени методи;
7. кампании за подобряване престижа на
продуктите от риболов и аквакултура, както и
престижа на самия сектор „Рибарство“, които
да акцентират върху създаването на продукти
и предоставянето на услуги, конкурентни на
европейския пазар;
8. извършване на пазарни проучвания.
Чл. 15. (1) Не се допуска проектите да бъдат
насочени към търговски марки или да указват
конкретни страни или географски райони, както
и да поощряват потреблението на продукти въз
основа на специфичния им произход.
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(2) Изключение по ал. 1 са проекти, свързани
с продукти, признати по условията на Регламент
на Съвета (ЕО) № 510/2006 от 20 март 2006 г.
относно закрилата на географските указания
и наименованията за произход на земеделски
продукти и храни.
(3) За продуктите по ал. 2 безвъзмездна финансова помощ се предоставя за рекламирането
им само от датата, на която името е записано
в Регистъра на защитените наименования за
произход и географски указания, поддържан
от Европейската комисия, съгласно разпоредбите по чл. 7 от Регламент на Съвета (ЕО)
№ 510/2006.
Чл. 16. Проектите, финансирани по сектор
01. Промоционални кампании, следва да отговарят на следните изисквания:
1. посланията на промоционалните кампании
следва да предоставят обективна информация
за основните свойства и/или за хранителната
стойност на продуктите в рамките на балансиран
режим на хранене, за начина им на производство или за екологичните им качества;
2. да включват само послания, които съответстват на законодателството на държавата,
в която се представя продуктът;
3. всяко позоваване на здравните последици
от потреблението на съответните продукти се
основава на общоприети научни данни; в тези
случаи се прилагат научните проучвания, на
които се основават техните послания;
4. съдържат ключови послания, които представляват интерес за потребителите, организациите и търговския сектор;
5. материалите, включително графичните,
визуалните и аудио-визуалните произведения и
интернет страниците, се използват при отчитане на правата, произтичащи от договорите за
тяхното изготвяне и предоставяне;
6. да не посочват забележки, сравнения и
негативни оценки във връзка с други продукти;
7. да избягват прилика на материалите с
търговски марки или други търговски наименования на отделни производители или тяхно
цитиране, промотиране или рекламиране.
Чл. 17. (1) Проектите, финансирани по сектор
03. Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на
продукти, отгледани или уловени с помощта
на природосъобразни производствени методи,
следва да отговарят на изискванията за етикетиране и представяне на храните съгласно
приложимото законодателство.
(2) Проектите, финансирани по сектор 03,
следва да не са за сертифициране на качество
и за сертифициране на продукти по утвърдени
международно и национално признати стандарти.
(3) Свръхпроизвежданите или слабоексплоатираните видове за проекти по сектор 05.
Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или
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слабоексплоатирани видове трябва да бъдат
предварително обявени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА след извършени
проучвания и анализи. Данните за видовете се
публикуват на интернет страницата на ИАРА и
се актуализират при настъпване на изменения.
Чл. 18. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават заявление за кандидатстване
(по образец) с приложена проектна обосновка,
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.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 19. (1) Допустими за финансиране са
дейностите по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване, съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните
разходи, предназначени за осъществяване на
дейностите по сектор 01:
1. за рекламни агенции и за други доставчици
на услуги, които участват в подготовката и/или
провеждането на промоционална кампания;
2. по закупуване и/или наемане на рекламно
пространство за периода на промоционалната
кампания;
3. за създаване на лозунги и надписи за
периода на промоционалната кампания;
4. за изработване, публикуване на рекламен
материал, включително за превод, отпечатване
и разпространение;
5. по осигуряване на външен персонал,
необходим за провеждане на промоционална
кампания;
6. свързани с организация и участие в
рекламни кампании, включени в семинари,
търговски панаири и изложения от национално
или европейско значение;
7. за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за
целите на промоционалната кампания (от и
на български език).
(3) Допустими за финансиране са следните
разходи, предназначени за осъществяване на
дейностите по сектори 01, 02, 03, 04 и 05:
1. за проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания;
2. за проучване на пазари и откриване на
нови пазарни ниши за разширяване пласмента
на продуктите от риболов и аквакултура;
3. за търговски консултации и други услуги,
насочени към търговците на едро и дребно;
4. за организация на посещения с цел проучване на пазара;
5. свързани с изготвяне на етикети;
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6. свързани със сертифициране на качество
и сертифициране на продукти, но не за утвърдени международно и национално признати
стандарти;
7. разходи за консултантски услуги, свързани
с подготовка, проучвания, оценки и анализи,
в т. ч. разходи за изпълнение/управление на
проекта, които са на стойност до 5 на сто от
общата стойност на допустимите разходи по
проекта;
8. разходи за командировки в страната и
в чужбина.
(4) Допустими са разходите, за които са
спазени следните изисквания за предоставяне
на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност на
15 000 евро или са част от разходите на обща
стойност, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, предложени от един доставчик,
кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в оригинал с цел
определяне основателността на предложените
разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, равна или по-малка от левовата равно
стойност на 15 000 евро, се изисква предоставяне
на една независима оферта в оригинал с цел
определяне основателността на предложените
разходи;
3. в случаите по т. 1 и 2 с цел определяне
на основателността на предложените разходи
изпълнителният директор на ИАРА може със
заповед да определи оценяваща комисия, която
да се произнесе относно обосноваността на
разходите; в състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит
в съответната област;
4. необходимостта от свикване на оценителна
комисия по т. 3 възниква при наличие на заявления за кандидатстване, за които е необходима
оценка на дейности, свързани със специфични
активи/дейности в сектор „Рибарство“;
5. оферентите по т. 1 и 2 в случаите, когато
са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, трябва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
6. в случай че кандидатът за финансово
подпомагане по ОПРСР предоставя 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;
7. за разходите по ал. 3, т. 7, в случай че са
извършени преди подаване на заявление за кандидатстване, кандидатът предоставя и подписан
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договор с избрания доставчик или изпълнител
с разбивка на разходите по дейности;
8. в случаите по т. 1, когато кандидатът не е
избрал офертата с най-ниска цена, направеният
избор се обосновава писмено;
9. кандидатът предоставя една оферта, когато възлагането на договора за доставка или
услуга на друго лице би довело до нарушаване
на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права,
придобити по силата на закон или на административен акт; към офертата кандидатът предоставя документи, доказващи съществуването
на тези права;
10. за разходи, които ще бъдат извършени
след подаване на заявлението за кандидатстване,
кандидатите, които се явяват възложители по
чл. 7 ЗОП, не предоставят оферти, а представят
детайлно обоснован бюджет за предвидените
разходи, както и детайлна обосновка за начина
на определяне на прогнозните стойности на
всеки разход.
( 5 ) Р а з х о д и т е п о а л . 3 , т. 7 с а д о пустими, ако са извършени през периода
01.01.2007 г. – 31.12.2015 г.
(6) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след
подаване на заявление за кандидатстване с
изключение на разходите по ал. 3, т. 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. 20. (1) 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;
6. офертите се предоставят в оригинал, приложени към заявлението за кандидатстване;
7. офертата трябва да бъде адресирана до
кандидата.
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(2) Офертите се прилагат към заявлението
за кандидатстване в оригинал. Същите трябва
да бъдат адресирани до кандидата, да са независими и съпоставими.
Чл. 21. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ за:
1. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване, съгласно чл. 55, т. 5,
буква „а“ от Регламент (ЕO) № 1198/2006 на
Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейски фонд
за рибарство;
2. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
3. разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради;
4. лизинг извън рамките на срока на изпълнение на проектите и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
5. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
6. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
7. разходи по поддръжка на активи;
8. инвестиции, които не са пряко свързани
с дейността на финансирания проект;
9. закупуването на техника и оборудване;
10. закупуване на транспортни средства;
11. данъци, мита и вносни такси;
12. плащане в натура;
13. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5;
14. разходи за доставки и/или услуги, за
които кандидатът не е спазил реда и условията
на ЗОП, където е приложим;
15. прехвърляне на собствеността върху
предприятие;
16. частта от разходи за консултантски услуги,
свързани с подготовка, проучвания, оценки и
анализи, в т. ч. разходи за изпълнение/управ
ление на проекта, които са над 5 на сто от
общата стойност на допустимите разходи по
проекта, които са на стойности, надвишаващи
определените в чл. 19, ал. 3, т. 7;
17. доставка и/или услуга, чиято стойност
възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, за която кандидатът
не е получил най-малко две независими и
съпоставими оферти от доставчици, оригиналите от които са приложени към заявлението
за кандидатстване, с изключение на разходите
по чл. 19, ал. 3, т. 7; за недопустими се считат
оферти, които не съдържат следните реквизити: единен идентификационен код (ЕИК)
на оферента, срок на валидност на офертата,
който не може да бъде по-кратък от 5 месеца
считано от датата на подаване на заявлението
за кандидатстване, дата на офертата, подпис
на оферента; оферентите – чуждестранни лица,
трябва да представят документ за правосубект-
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ност съгласно националното им законодателство; тази точка не се прилага в случай, че
кандидатът се явява възложител по чл. 7 ЗОП;
18. разходи, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 5.
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 одобряване на проектите
Чл. 22. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15 работни
дни преди датата на започване и 20 работни
дни преди датата на приключване приема на
заявления за кандидатстване на електронната
страница на ОПРСР и на общодостъпно място
в ИАРА и териториалните звена (ТЗ) на ИАРА.
Чл. 23. (1) Кандидатите подават заявление за
кандидатстване по образец съгласно приложение
№ 1 в най-близкото до мястото на извършване
на проекта ТЗ на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, чрез законния му представител или от упълномощено от него лице,
което представя изрично нотариално заверено
пълномощно за кандидатстване пред ИАРА за
безвъзмездна финансова помощ от ЕФР.
(3) Документите, придружаващи заявлението за кандидатстване, трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да се предоставят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено
от кандидата, подредени по реда, описан в
приложение № 1; в случай на представяне на
копия на документи, заверени от кандидата,
техните оригинали се представят за преглед
от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и
други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм.,
бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от
1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.)
и Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
(ратифицирана със закон, приет от XXXVIII
Народно събрание на 25 май 2000 г. – ДВ,
бр. 47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г.,
обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
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(4) При подаване на документите в териториалните структури на ИАРА в присъствието на
кандидата се извършва опис на приложените
към заявлението за кандидатстване документи.
(5) В случай на липса или нередовност на
документите съгласно приложение № 1 от заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА ги
връща на кандидата за отстраняване на липсите
и нередовностите заедно с копие от контролен
лист с отбелязаните липси и нередовности.
(6) В случаите по ал. 5 ТЗ на ИАРА приема
заявлението за подпомагане, при условие че
липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или
общински органи или институции, за които
кандидатът представи писмено доказателство,
с което е заявено искане към държавен и/или
общински орган или институция за издаване
на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с
липсите и нередовностите, както и със задължението си да представи документите най-късно в
срока по чл. 24, ал. 2, като отбелязва мотивите
и забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване ТЗ на ИАРА издава
входящ номер и комплектът документи се
изпраща в ИАРА – София.
(8) Заявлението за кандидатстване се представя на хартиен и електронен носител, като
таблиците, включени в него, са във формат „xls“.
Чл. 24. (1) В срок до два месеца от регистрирането 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 (където е
приложимо);
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на заявлението за кандидатстване със:
а) целите, дейностите и изискванията на
тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет
(приложение № 3), приети от Комитета за
наблюдение на ОПРСР.
(2) В случай на нередовност на документите,
непълнота и/или неяснота на заявените данни
и посочените факти ИАРА писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни
може да отстрани посочените нередовности и/
или непълноти и/или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи,
включително документи извън посочените в
приложение № 1, свързани с одобрението на
заявлението за кандидатстване.
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(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо от ИАРА за отстраняване на нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция или е
назначена оценяваща комисия по чл. 20, ал. 3,
т. 4, като срокът по чл. 24, ал. 1 се удължава
със срока на работата на тази комисия, който
се удостоверява с акта за нейното създаване
и до датата на вземане на решение за оценка;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са
събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама, до
изясняване на случая от компетентните органи.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният директор
на ИАРА изпраща на кандидата мотивирана
писмена заповед за отказ на проект.
(5) Проектите, по които в резултат на извършените проверки се установи допустимост
на кандидата и проекта, се разглеждат от Експертна комисия за осигуряване на прозрачност
(ЕКОП), която се назначава от изпълнителния
директор на ИАРА.
(6) При необходимост в състава на ЕКОП
могат да бъдат включвани и външни за ИАРА
експерти, специалисти в съответната област.
Външните експерти имат право на глас в
заседанията на ЕКОП и се назначават от изпълнителния директор на ИАРА, който отправя
писмени покани към специализираните научни институти/организации, юридически лица,
неправителствени организации и др., които да
определят експертни лица за участие в ЕКОП.
(7) В случаите, когато са привлечени външни
за ИАРА членове за участие в ЕКОП, избраните
лица се проверяват за свързаност със съответния бенефициент и оферентите по проектите,
представени на съответната комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление за
кандидатстване в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ на кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
3. е участвал в подготовката и разработването на заявлението за кандидатстване или е
консултирал кандидата;
4. е в йерархическа зависимост от кандидат,
който е подал заявлението.
(9) За всяко заседание на ЕКОП членовете
є подписват декларация за конфиденциалност
и липса на обстоятелствата по ал. 8, т. 1 – 4.
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(10) Експертната комисия за осигуряване на
прозрачност изразява писмено решение пред
изпълнителния директор на ИАРА за одобрение
или отхвърляне на проектите.
Чл. 25. (1) Заявлението за кандидатстване
получава отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти, установени при извършване на проверките по чл. 24, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропус
ките в срока по чл. 24, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
съгласно чл. 7, ал. 5 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 4;
6. установяване на обстоятелствата, посочени
в чл. 12, ал. 1 и 2;
7. установен опит за измама.
(2) В случай на пълен отказ по ал. 1, т. 1 – 6
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване с мотивирана заповед, подлежаща на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Заповедта на
изпълнителния директор на ИАРА се съобщава
на кандидата по реда на АПК.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление за одобрение на
проекта кандидатът лично, чрез законния си
представител или упълномощено от кандидата
лице с изрично нотариално заверено 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. 1, от което да става видно, че не са
осъждани с влязла в сила присъда за престъп
ления 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.
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(3) Договорът се подписва от изпълнителния
директор на ИАРА и кандидата в три еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на
документите по ал. 2 или неподписване на
договора в определения срок кандидатът губи
право на получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може да
кандидатства отново за същия проект по реда
на тази наредба.
Чл. 27. (1) Когато сумата на безвъзмездна
финансова помощ за допустимите разходи,
одобрени по проекти, надхвърли определения
бюджет по мярката, проектите се класират съгласно критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет
(приложение № 3), приети от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се одобряват в низходящ
ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително
класиране по реда на приемане на заявленията
за кандидатстване.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 28. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Процедурите се провеждат
в съответствие със ЗОП и приложимото законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за
подготовката, провеждането и изпълнението на
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. 26,
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ал. 2. При открито нарушение, съставляващо
нарушение на разпоредбите на националното законодателство и Общностното право в
областт а 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 Европейския
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.), Вътрешни правила на дирекция
„Европейски фонд за рибарство“ за налагане
на финансови корекции, които се прилагат
спрямо разходите, свързани с изпълнението
на договорите/заповедите за отпускане на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
(ОПРСР) за периода 2007 – 2013 г.
(7) След приключване на проверките по
ал. 6 ИАРА писмено уведомява бенефициента
за резултата и отправя покана за подписване
на анекс към договора по чл. 26, ал. 2.
(8) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление по ал. 6 бенефициентът лично, чрез законния си представител или
упълномощено от бенефициента лице с изрично
нотариално заверено пълномощно се явява в
ИАРА за подписване на анекс към договор
по чл. 26, ал. 2. В анекса се определя окончателният размер на безвъзмездната финансова
помощ в зависимост от стойността на договора
за изпълнение на обществената поръчка.
(9) За разходите по чл. 19, ал. 3, т. 7, 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. 29. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на цялата
инвестиция по проекта.
(2) Плащане преди завършване на цялата
инвестиция по проект е допустимо при спазване
на изискванията на чл. 30, 31, 32 и 33.
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Чл. 30. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора по
чл. 26, ал. 2. В случаите на одобрено авансово
плащане на проект, който предвижда възлагане
на процедура по ЗОП, авансовото плащане
се извършва след подписване на анекса по
чл. 28, ал. 8.
(2) Авансовото плащане е в размер до 50 на
сто от стойността на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта.
(3) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
(4) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от четири месеца от датата на
подписване на договора по чл. 26, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се изис
ква 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 бенефициент
в размер 110 % от стойността на авансовото
плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица – търговци по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и
да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват търговска дейност най-малко 3 години преди датата
на подаване на заявката за авансово плащане;
3. да нямат изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да нямат изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не са в открито производство по несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
6. да не са в производство по ликвидация;
7. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и/
или последното приключило тримесечие, преди
подаване на заявката за авансово плащане да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
8. 20 % от размера на приходите им от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(7) При изчисляването 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.
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(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 бенефициентите са общини,
авансово плащане се допуска след представяне
на банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА,
в размер 110 % от стойността на 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 банковата
гаранция 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 безвъзмездна
финансова помощ, удължен с 6 месеца.
(12) Банковата гаранция по ал. 5 или 10 се
освобождава, 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 безвъзмездната
финансова помощ, свързана с инвестицията,
надхвърля сумата на аванса.
Чл. 31. (1) При кандидатстване за авансово
плащане бенефициентът подава заявка за авансово плащане в регионалните разплащателни
агенции на РА (РРА – РА) по място на извършване на инвестицията съгласно приложение № 4.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от сключване на
договора по чл. 26, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност
на документите по ал. 1 РРА – РА, връща
документи на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по чл. 30, ал. 4 отново да
подаде заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на документите 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
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изпълнителния директор на ДФЗ – РА, която
се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) Междинно плащане е допустимо, но не повече от два пъти за периода на
изпълнение на проекта.
(2) Всяко междинно плащане може да бъде
отпускано само след завършване на обособена
част от проекта, заложена като такава в договора по чл. 26, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията по
проект, при условие че неговият размер надвишава левовата равностойност на 3000 евро.
(4) Последното междинно плащане може да
бъде заявено не по-късно от три месеца преди
изтичане на крайния срок за извършване на инвестицията по проект в договора по чл. 26, ал. 2.
Чл. 33. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане бенефициентът
подава заявка за плащане в Регионалната
разплащателна агенция на РА (РРА – РА) по
място на извършване на инвестицията по проект и прилага документите съгласно заявка за
плащане (приложение № 5).
(2) Заявка за окончателно плащане се подава
след извършване на инвестицията по проекта,
но не по-късно от 15 работни дни от изтичане
на срока, посочен в договора по чл. 26, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от бенефициента. В
случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи техните оригинали
се осигуряват за преглед от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция на
РА извършва преглед на документите по ал. 1
в присъствието на бенефициента или упълномощено от него лице.
(5) Документите по ал. 1 се представят на
български език. В случаите, когато оригиналният
документ е изготвен на чужд език, той се придружава с превод на български език, извършен
в съответствие с Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от
1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77
от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г.) и Конвенцията
за премахване на изискването за легализация
на чуждестранни публични актове, съставена в
Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със
закон, приет от XXXVIII Народно събрание на
25 май 2000 г. – ДВ, бр. 47 от 2000 г., в сила
от 30 април 2001 г., обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.).
(6) При непредставяне или нередовност
на документите по ал. 1 РРА – РА, връща
документите на бенефициента заедно с копие
от контролен лист за извършена проверка, от
който са видни липсите и нередовността.
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(7) След отстраняване на нередовностите
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката за
окончателно плащане.
Чл. 34. (1) В срок до два месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с всички
необходими документи, доказващи извършената
инвестиция по проекта, ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. назначава извършването на проверка на
място за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
изплащането на безвъзмездната финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие по
документи между одобрените и реално извършени разходи по проекта, която се съобщава
на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
4. изплаща безвъзмездната финансова помощ
на бенефициента;
5. изпраща уведомително писмо на бенефициента за извършеното плащане.
(2) В случай на нередовност на документите
по ал. 1, т. 1 или непълнота и неяснота в заявените данни и посочените факти ДФЗ – РА,
писмено уведомява бенефициента, който в срок
до 10 работни дни от деня на получаване на
уведомлението може да отстрани констатираните нередовности, непълноти и/или неясноти
чрез представяне на допълнителни и/или нови
документи извън посочените съгласно приложение № 5.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовност, този срок се удължава със срока
за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или институции, както и в случаите, когато в резултат
от дейностите по ал. 1 са събрани документи
и/или информация, които създават съмнение
за нередност.
Чл. 35. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, отказва изплащането на част или на
цялата безвъзмездна финансова помощ, когато:
1. при проверките по чл. 34, ал. 1, т. 1 и
2 установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
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2. установи несъответствие между одобрените и реално извършени разходи по проекта;
3. бенефициентът не отстрани нередовнос
тите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 34, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 36. В случаите, когато е отказано изплащане на безвъзмездната финансова помощ,
бенефициентът не може да подаде друга заявка
за плащане по същия проект.
Г л а в а

п е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИТЕ И КОНТРОЛ

Чл. 37. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 12 месеца.
(2) Срокът за изпълнение на проекта започва
да тече от датата на сключване на договора
по чл. 26, ал. 2 или от датата на сключване
на анекс в случаите по чл. 28, ал. 8, когато е
приложимо.
Чл. 38. Бенефициентът е отговорен за
изпълнението на одобрения проект съгласно
договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заявлението за кандидатстване
и приложенията към тях, условията на тази
наредба, както и приложимото национално
законодателство и правото на ЕС.
Чл. 39. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и/или допълнение на договора по чл. 26, ал. 2 с приложени документи,
обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция по рибарство и аквакултури може да
поиска допълнителни уточняващи документи,
както и да извърши проверка на място при
необходимост.
(3) Не се приемат искания за изменение
и допълнение на договора по чл. 26, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна
предназначението на одобрения проект или до
увеличаване на срока за изпълнение на проекта, надхвърлящ максималния срок, определен
в чл. 37, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране на
искането по ал. 1 изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отказва с мотивирана заповед изменението и допълнението на договора
по чл. 26, ал. 2, за което писмено уведомява
бенефициента.
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(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на писменото уведомление бенефициентът се
явява в ИАРА – София, за подписване на анекс
към договора по чл. 26, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 28, ал. 8.
Чл. 40. Най-късно до края на изпълнението
на проекта бенефициентът трябва да притежава
документите, удостоверяващи съответствие с
всички нормативно установени изисквания,
отнасящи се до извършваните от него дейности
по проекта.
Чл. 41. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 26, ал. 2 бенефициентът е длъжен да не прехвърля собственост
върху предприятието по смисъла на Търговския
закон.
Чл. 42. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
Чл. 43. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 26, ал. 2 ИАРА
осъществява последващ контрол върху целевото използване на отпуснатата безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 44. (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
инвестицията по проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва за срок
5 години от датата на сключване на договора
по чл. 26, ал. 2.
(3) В случаите, когато ИАРА или Европейската комисия извършва оценка или наблюдение на ОПРСР, бенефициентът е длъжен да
осигури както преди започване, така и в хода
на изпълнение на проверката на място целия
набор от изискана документация и информация,
свързани с проекта, изискана преди започването
или в процеса на извършване на проверката.
(4) Бенефициентът трябва да оказва пълно
съдействие на експертите от институциите,
посочени в ал. 1, както и да осигури достъп до
местата, където се изпълнява проектът.
Чл. 45. Бенефициентът е длъжен да води счетоводство по реда на Закона за счетоводството,
като поддържа отделна аналитична счетоводна
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сметка за проекта, за който е получил безвъзмездна финансова помощ от ЕФР за период
5 години считано от датата на подписване на
договора по чл. 26, ал. 2.
Чл. 46. При неспазване на условията по
чл. 40 – 45 включително получената по реда на
тази наредба безвъзмездна финансова помощ
се обявява за изискуема от момента на констатиране на неспазването на по-горе цитираните
членове от изпълнителния директор на ИАРА
или от изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
и се открива процедура по възстановяване на
отпусната безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 47. (1) Страните не носят отговорност
за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на
„непреодолима сила“ (форсмажор).
(2) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна
в 10-дневен срок да уведоми писмено другата
страна за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на
форсмажорното обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за
форсмажор, издаден от Българската търговскопромишлена палата.
Чл. 48. Лицата, които участват в одобрението, финансирането и контрола на проекта, са
длъжни да не разпространяват информацията,
станала им известна при осъществяването на
тези дейности.
Чл. 49. Бенефициентът е длъжен да уведоми
ИАРА и ДФЗ – РА, за всяка предстояща промоционална кампания по сектор 01 в срок до 10
работни дни преди датата на извършването є.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Чл. 50. (1) С цел осигуряване на публичност
и прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всеки проект:
1. име на бенефициента, наименование на
проекта и местонахождение на проекта;
2. приоритетна ос, мярка и сектор/дейност;
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.
(2) Бенефициентът е длъжен за период 5
години от датата на сключване на договора
по чл. 26, ал. 2 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).
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(3) Публикациите (като книжки, листовки
и вестници) и постерите за мерки и дейности,
съфинансирани от ЕФР, трябва да съдържат
на заглавната си страница ясна индикация за
участието на Европейския съюз, както и емблемата на Европейския съюз. Публикациите
трябва да съдържат данни за органа, отговорен за
съдържанието на информацията, и за органите,
отговорни за прилагане на помощта по ЕФР.
(4) В случай на информация, разпространена
посредством електронни средства/медии (уебсайтове, база данни за потенциални участници)
или като аудио-визуален материал, аналогично
трябва да се прилага първата алинея.
(5) Уебсайтове, касаещи ОПРСР/ЕФР,
трябва:
1. да споменават приноса на ЕФР поне на
заглавната си страница;
2. да включват хиперлинк към уебсайта на
Европейската комисия, отнасящ се до ЕФР.
(6) Всяка дейност за информиране и публичност, информационна табела, билборд трябва
да съдържа следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007,
и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положителния
аспект от намесата на ЕС, с текст: „Инвестиране в устойчиво рибарство“.
(7) Информацията по ал. 1 трябва да заема
най-малко 25 % от табелата.
(8) Табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности за
улов, производство, преработка и маркетинг на
продукти от риболов и аквакултура.
2. „Оперативна програма“ е отделен документ, изготвен от държавата членка и одобрен
от Комисията, съдържащ съгласуван пакет от
приоритетни оси, които да бъдат постигнати с
помощта от ЕФР.
3. „Приоритетна ос“ е един от приоритетите в
дадена оперативна програма, съставен от група
мерки, които са свързани и имат конкретни
измерими цели.
4. „Мярка“ е набор от сектори, насочени към
изпълнение на дадена приоритетна ос.
5. „Сектор“ е набор от дейности, насочени
към изпълнение на дадена мярка.
6. „Кандидат“ е едноличен търговец или
юридическо лице, което кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
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7. „Бенефициент“ е едноличният търговец
или юридическото лице, което е крайният получател на публичната помощ.
8. „Промоционална кампания“ е обединена
от обща цел съвкупност от дейности, които
могат да осигурят предоставянето на по-подробна информация за представяния продукт от
риболов и аквакултура, да улеснят предлагането
му на пазара и да насърчат потреблението на
продуктите от риболов и аквакултура.
9. „Аквакултура“ е отглеждането или култивирането на водни организми с помощта на
дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните организми над естествения
капацитет в естествената им среда; организмите
остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
10. „Допустими за финансиране разходи“ е
общата сума от всички плащания за одобрените
на бенефициента дейности.
11. „Проект“ е заявление за кандидатстване,
придружено от всички изискуеми документи,
както и съвкупност от материални и нематериални активи и свързаните с тях дейности,
заявени от кандидата и допустими за финансиране от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“.
12. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на Европейския
съюз, 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.
13. „Икономически оператор“ е всяко физическо или юридическо лице, както и другите
органи, участващи в реализирането на помощ
та от фонда, 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
от 27 юли 2006 г. за Европейския фонд за рибарство и на член 39, т. 2 на Регламент (ЕO)
№ 498/2007 на Комисията от 26 март 2007 г. за
определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент на Съвета (ЕO) № 1198/2006 г.
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. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване на
разходите.
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17. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
18. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни от
обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.
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 проектната обосновка;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
20. „Организатор на пазара на производителите“ е търговец или юридическо лице, вписано
в Регистъра на пазара на производителите,
воден от Държавната комисия по стоковите
борси и тържищата.
21. „Свързани лица“ са лицата съгласно § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон.
22. Под „непреодолима сила“ (форсмажор)
се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след
сключване на договора, не е могло да бъде
предвидено и не зависи от волята от страните,
като пожар, производствени аварии, военни
действия, природни бедствия – бури, проливни
дъждове, наводнения, градушки, земетресения,
заледявания, суша, свличане на земни маси и
други природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.
23. „Научни организации“ са висшите училища и колежи (съгласно номенклатурата на
Националния статистически институт), институтите на Българската академия на науките,
институтите на Селскостопанската академия,
ведомствените научни институти, неправителствените организации и стопански субекти,
осъществяващи научноизследователска и развойна дейност.
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24. „Учебни организации“ са учебни заведения, създадени по реда на Закона за народната
просвета и Закона за висшето образование,
както и центровете по чл. 18, т. 5 и 8 от Закона
за професионалното образование и обучение.
25. Под „една независима оферта“ се разбира
случаят, когато при подадена една оферта не е
налице свързаност между оферента и кандидата.
26. „Нередовност“ на документ е налице,
когато липсва някой от задължителните реквизити за съответния документ.
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 № 13 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4
„Развитие на нови пазари и промоционални
кампании“ по приоритетна ос № 3 „Мерки
от общ интерес“ по Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“ на Република
България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 37 от 2009 г., в сила от 11.06.2010 г.).
§ 4. Неприключилите процедури преди влизането в сила на тази наредба се довършват по
реда на Наредба № 13 от 2009 г. за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари
и промоционални кампании“ по приоритетна
ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период
2007 – 2013 г. (загл. изм. – ДВ, бр. 44 от 2010 г.,
в сила от 11.06.2010 г.), когато по проекта няма
сключен договор за безвъзмездна финансова
помощ, и по реда на тази наредба, когато по
проекта е сключен договор за безвъзмездна
финансова помощ.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и на
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 6. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
утвърждава вътрешните правила за обработване
на заявленията за кандидатстване в срок до
1 месец от датата на влизане в сила на тази
наредба.
§ 7. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
Приложение №1 към Чл. 5
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

по Мярка 3.4.
Развитие на нови пазари и промоционални кампании

ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Уникален номер на проекта

Входящ номер на ИАРА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правна форма (ЮЛ, ЕТ, Община, Областна управа, Агенция и др.)

2.
3.

ЕИК/ БУЛСТАТ
Трите имена на лицето, представляващо кандидата

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

5. Попълва се при упълномощаване
5.1. Трите имена на упълномощено лице

Име

Презиме

Фамилия

5.2. Номер на пълномощно

6.

Седалище
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Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

7.

Адрес на управление

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код
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Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Електронна поща

8.
Лице за контакт/ Ръководител на проекта (зачертайте неприложимото )( Моля посочете
главното лице,отговорно за проекта, ако е различно от посоченото в т.3 или т.5 )

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)
Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
9.

Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

10. Информация за банковата сметка на кандидата
10.1. Име и адрес на банката

10.2. IBAN

Част Б

Информация за проектите

Предишно финансиране:
11.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд по рибарство по друг проект?

Да

Не

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

12.

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

Допустими сектори и дейности (Отбележете сектора, за който кандидаствате)

Забележка: При попълване на настоящата част от Заявлението за кандидатстване е необходимо да се
попълнят всички допустими разходи, за които се кандидатства, дори и при използване на външна
експертна помощ и осигуряване на комплексна услуга за организация и участие на мероприятия по
допустимите дейности.
Сектор 01 – Промоционални кампании
Дейност 1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени
продукти от риболов и аквакултура
Дейност 2. Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и
аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор „Рибарство”
Дейност 3. Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи щадящи околната среда
Дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на
Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006

�
�
�
�
�

Сектор 02 – Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и
аквакултура

�

Сектор 03 – Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и
сертифициране на продукти, уловени или произведени чрез използването на
природосъобразни производствени методи

�

Сектор 04 - Извършване на пазарни проучвания

�

Сектор 05- Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове,
които обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес
14.
а.

�

Допустими разходи, свързани с посочените в т. 13 сектори и дейности (Отбележете
вида на разхода, за който кандидаствате)
за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или
провеждането на промоционална кампания

�

б.

по закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната
кампания

�

в.

за създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания

�

г.

за изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и
разпространение

�

д.

по осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционална кампания

�

е.

свързани с организация и участие в рекламни кампании, включени в семинари, търговски
панаири и изложения от национално или европейско значение

�

ж.

за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за целите на
промоционалната кампания (от и на български език);

�

з.

за проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания;

�

й.

за проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на
продуктите от риболов и аквакултура
за търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно

к.

за организация на посещения с цел проучване на пазара

�

свързани с изготвяне на етикети;

�

свързани със сертифициране на качество и сертифициране на продукти но не за утвърдени
международно и национално признати стандарти.

�

и.

л.
м.

разходи за консултански услуги, свързани с подготовка, проучвания, оценки и анализи, в т. ч.
разходи за изпълнение/управление на проекта, които са на стойност до 5 на сто от общата
стойност на допустимите разходи по проекта;

н.

o.

разходи за командировки в страната и чужбина

�
�

�

�

15. Кандидатствам за безвъзмездна финансова помощ в размер на ________________________
лева, съгласно приложената проектна обосновка.
Размер на субсидията _____________________ лева, съгласно Приложение № 2 , който
представлява _____________%;
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Придружаващи документи към заявление за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта
1 Проектна обосновка
2 Промоционална програма в свободен текст
3 Анализ на приходите и разходите на проекта по образец
4

Копие от документ за самоличност на законния представител на кандидата или на лицето,
представляващо кандидата, или друг еквивалентен документ

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от
кандидата, издадено за да послужи пред ИАРА
Заповед на Ръководителя на бюджетната организация или друг еквивалентен акт за
6
кандидатстване по мярката
5

7 Копие от документ, удостоверяващ ЕИК/ БУЛСТАТ

Копие от документ за създаване на кандидата
Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е
9
регистриран по ЗДДС или декларация в свободен текст в случай, че не е регистриран.
8

10

11

12

13

14

15
16

БРОЙ 51

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
за разходи, чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15
000 евро или са част от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, предложени от един доставчик, кандидатът предоставя най-малко две
независими и съпоставими оферти в оригинал
За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 по ЗОП в случаите по чл. 19, ал. 4, т. 1 обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска
цена
За кандидат, който не е възложител по чл. 7 по ЗОП - за разходи по чл. 19, ал. 3, т.7 в
случай че са извършени преди подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатът
представя заверени копия на подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с
разбивка на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ за извършения
разход;
За кандидат, който се явява възложител по чл. 7 по ЗОП - за разходи по чл. 19, ал. 3, т.7 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;
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
Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 11, ал. 1, т. 3

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

� да

� да � непр

� да � непр

� да � непр

� да � непр

� да � непр
� да � непр

Декларации от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност по
17

между си, както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно

предложение, по образец, качен на електронната страница на ОПРСР;
Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.12 ал.3 ( не се изисква от кандидати
18
общини)
Декларация от кандидата, че няма да генерира печалба, като резултат от реализацията на
19
проекта
ІІ. Разрешителни и документи
Регистрация в МЗХ за продуктите от земеделски хранителен произход по Регламент (ЕО)
12. 510/2006 в случай, че се кандидатства за промоция на продукти от риболов и аквакултура,
признати съгласно условията на регламента
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ІII Специфични документи които се прилагат от:
� да � непр
Община
Копие от удостоверение издадено от общинската избирателна комисия, удостоверяващо
� да
13.
избора на кмета на общината
� да
14. Копие от решение на Общинския съвет за кандидатстване по мярката
� да � непр
Научни и/или учебни организации
Документ за акредитация и\или лиценз за кандидати по чл.10 т.5
� да
Утвърдена учебна програма, вкл.предмет със сектор "Рибарство"
� да
Юридически лица с нестопанска цел
� да � непр
Решение на компетентния орган на ЮЛНЦ за кандидатстване по ОПРСР 2007-2013
� да
ІV Кандидат съм по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по
приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" на ОПРСР и отговарям на едно или
повече от посочените в чл. 11 изисквания от Наредбата, като прилагам съответния/
съответните документи:
Копие от валидно разрешително за стопански риболов по Закона за рибарство и аквакултури
а
(ЗРА)
Копие от удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни
б
организми по ЗРА
Копие от удостоверение за регистрация по Закона за храните за преработватели на риба и
в
рибни продукти
Копие на регистрация на кандидата като производител на риба и други водни организми по
г
ЗРА
Копие от Удостоверение за извършена регистрация по реда на чл. 3а, ал. 2 от Закона за
д
стоковите борси и тържищата
Копие от документ, удостоверяващ че кандидатът е призната организация на производителите
е или браншови организации регистрирани съгласно приложимото законодателство

V Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:

� да

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

� да � непр

� да � непр

1.
2.
3.
4.
5.

Част Г
1
2
3

4

5

6

7
8
9

Декларации

Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни
задължения към ИАРА
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице няма изискуеми и ликвидни
задължения към ДФ "Земеделие"
Декларирам, че представляваното от мен юридическо лице не е подпомагано по други
програми на Общността за същата инвестиция
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други държавни
органи.
Декларирам, че съм запознат, че ИАРА, МЗХ и Европейската комисия могат да публикуват
кратки данни за успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми,
представляваната от мен институция, описание на проекта и всяко предоставяне на
финансова помощ.
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама
безвъзмездна финансова помощ за себе си или за друго лице, подлежа на санкция. Всяка
невярна или заблуждаваща информация, подадена от мен или от упълномощеното от мен
лице, ще доведе до неодобрение на това Заявление за кандидатстване и/или безвъзмездната
финансова помощ ще стане изискуема.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност, която нося за предоставени
документи с невярно съдържание, неистински или подправени документи.
Декларирам, че проектът включва послания, които не противиречат на законодателството на
държавата, в която ще се представя продуктът (за Сектор 01)
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване

� да
� да
� да

� да

� да

� да

� да
� да � непр
� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата
Подпис

Упълномощено от кандидата лице

(моля отбележете вярното)

Дата
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Инструкция

за попълване на заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
1.

Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на ЮЛ. Едноличните търговци вписват
данните си съгласно документите за регистрация като ЮЛ;

2.

Вписва се ЕИК/ Булстат на кандидата;

Попълват се данните от личната карта за представляващия кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави
заверено от кандидата копие от личната карта на представляващия кандидата за сверяване
на данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта;
4. Попълва се управител, директор и др.;
5. Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице;
6. Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация;
7. Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата;
8. Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт;
9. Попълва се адреса за кореспонденция на лицето за контакт;
10. Попълва се информация за банковата сметка на кандидата;
В част Б се попълва следната информация за проектите:
11. Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от ЕФР за други проекти;
Попълва се в случаите, когато сте получавали финансиране от други фондове за същия проект или за
12.
обособена част от него;
3.

III

В част В се попълва следната информация за разходите, за които кандидатствате:

13. Отбележете сектора и дейности, за които кандидатствате;
14. Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате;
15. Впишете размера на безвъзмездната финансова помощ, за която кандидатствате, съгласно приложената
проектна обосновка.
IV В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване документи, като:
1.
2.
3

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен при кандидатстване по Сектор 01 и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен

4.

Документът е задължителен в случай, че заявлението не се подава лично от кандидата
Документът не е задължителен и се предоставя в оригинал само когато заявлението не се подава лично
от кандидата
Документът е задължителен, когато кандидатът е бюджетна организация.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.

5.
6.

7
8
9
10
11

12 Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.
13
14
15
16
17
18
19
V

Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал, когато е приложимо.
Документът е задължителен, в случай че кандидата няма да генерира печалба
В част В, т. 16, V следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка, които по
Ваша преценка се отнасят до проекта, с който кандидатствате. Допълнителните документи следва
да отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
кандидатстване

VI

В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част. В т. 8, се отбелязва
"неприложимо", само в случаите, когато кандидатът не кандидатства по Сектор 01.

VII

Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка 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.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване
IX
на Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.
X

Пазете копие от това заявление и приложените документи.
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ПРОЕКТНА ОБОСНОВКА
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура
1.2. Описание на проекта. Необходимо е да се посочи наименованието на проекта, заглавие на Промоционалната кампания по Сектор 01.
1.2.1. Подробно описание на проекта.
В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори и дейности, причините, предположили реализацията му, местоположения на изпълнение
на проекта. Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в Наредбата. Кандидатите по Сектор 01
описват и избраната промоционална кампания по допустимите дейности от сектора, подхода и методологията, съгласно приложената промоционална
програма и причините предположили реализацията й.
1.2.2. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и
избраната стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи (включително изплозване на външна експертна
помощ, участие в семинари, конференции, търговски изложения, използвани рекламни материали, публикации и други, съгласно допустимите разходи
по Наредбата.)
1.2.3. Териториално покритие на проекта.Място на изпълнение
В това поле е необходимо да се посочи обхвата на избранатият проект: регионално, национално, международно равнище и/или място на провеждане на
проекта.Република България – район(и) за планиране ниво NUTS II, област(и), община(и); държава(и) членка(и) на ЕС
Планът за изпълнение на проекта трябва да бъде достатъчно подробен, за да даде представа за изпълнението на всяка дейност, както следва:
Дейност 1/наименование/, месец / месеци на изпълнение, отговорник, начин на изпълнение.
Дейност2/наименование/, месец / месеци на изпълнение, отговорник, начин на изпълнение и т.н
Забележка: В план за изпълнение не следва да се посочват конкретни дати, ако не са известни със сигурност и следва да се посочи месец на събитието.

1.2.4. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта и промоционалната кампания (за Сектор 01), който не надвишава срока по
Наредбата.Планът за изпълнение на проекта трябва да бъде достатъчно подробен, за да даде представа за изпълнението на всяка дейност
Планът за изпълнение на проекта трябва да бъде достатъчно подробен, за да даде представа за изпълнението на всяка дейност, както следва:
Дейност 1/наименование/, месец / месеци на изпълнение, отговорник, начин на изпълнение.
Дейност2/наименование/, месец / месеци на изпълнение, отговорник, начин на изпълнение и т.н
Забележка: В план за изпълнение не следва да се посочват конкретни дати, ако не са известни със сигурност и следва да се посочи месец на събитието.
1.2.5. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса и за подобряване
на пазара на продуктите от риболов и аквакултура.
1.2.6. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва 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
ЗОП и предвижда разходи по чл. 19, ал. 3, т. 7 от Наредбата, 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 от ЗОП, се описват начина за определяне стойностите
на всеки разход.
1.2.7. Информация за актуалната ситуация и проблеми, срещани в сектор "Рибарство", които са предпоставка за необходимостта от
реализация на проекта.
В това поле се описват се информация и резултати от извършени предварителни проучвания.
ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
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2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА, като опишете всички разходи за които кандидатствате за безвъзмездна
финансова помощ

Таблица 1
№

Вид

К-во

Мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
доставч
ик

A

Б

В

Г

Д

Е

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

Общо

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

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

1. В колона А попълнете дейностите и услугите, техния вид, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
3. В колона В попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете единичната цена в лева. В таблицата се описват цените 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.
5. Колона Д = Колона В*Колона Е
6. В Колона Е се посочват имената/названията на доставчиците, които кандидатът е избрал за изпълнение на дейностите. Полето не се
попълва за разходи за командироване и възнаграждения, както и в случаите когато кандидатът се явява възложител по ЗОП. За
предварителните разходи се описва избрания доставчик.
2.1.1. Посочете вида на другия вид финансиране_______________________________________________

2.2 Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата:

месец________________ година __________________

• Дата на междинно плащане:

месец________________ година __________________

• Краен срок на изпълнение:

месец________________ година __________________

2.3 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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2.3.1 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.

2.4. План за действие и план на разходване на средствата

№

Дейност

Общ бюджет за
конкретната
дейност

Описание на
дейности,
компоненти,
средства

Дата на
стартиране

Дата на
приключван
е

Отговорен
партньор
(когато е
приложимо)

А

Б

В

Г

Д

Е

1
2
3
....
n

Дейност/и
Дейност/и
Дейност/и
Дейност/и
Дейност/и

2.5. Таблица за разходите по дейности.
№

1
2
3
....
n

Дейност
(по т. 2.4)

Вид на разхода

А

Б

Единична
цена с ДДС
(лева)
В

Количество
Г

Обща сума Обща сума
с ДДС
без ДДС
(лева)
(лева)
Д
Ж

2.6. Прогнозни разходи на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски свързан с изпълнението
на проекта:

№

Брой наети за изпълнение и описание на
дейността, за която се наема

Възнаграждение за
1 нает /

Начислени
осигуровки
дължими от
работодателя
(%)

А

Б

В

Общо
Размер на
разходи за
осигуровките,
възнагражде
дължими от
ния и
работодателя
осигуровки
(Б*В)/100
(Б+Г)*А
Г

1
2
3
....
n
Общо разходи за възнаграждения и осигуровки на кандидата за периода на изпълнение на
проекта:

Д

0,00

1. В колона А попълнете броя на наетите за изпълнение и описание на дейността, за която се наема;
2. В колона Б попълнете възнаграждението за 1 нает;
3. В колона Впопълнете процента на осугуровките, които са за сметка на работодателя в %;
4. Kолона Г = (Колона Б * Колона В)/100, в лева
5. Колона Д = (Колона Б + Колона Г)*А, в лева
ЗАБЕЛЕЖКА: със забележка под таблицата следва да бъде обяснено как е образуван размерът на възнаграждението според
единицата мярка, която е използвана при формирането му / на час / на ден / на месец и др./
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2.7 Прогнозни разходи за командировки за периода на изпълнение на проекта:

№

1
2
3
....
n

Място и период на командировката

Брой
командировани
лица по проекта

А

Б

Разходи за Общо разходи
Разходи за
за
настаняване
Разходи за
дневни за 1
командировка
за 1
транспорт за 1
командирован
та
командирова
командирован*
*
(В+Г+Д)*Б
н*
В

Г

Д

Е

Общо разходи за командировки на кандидата за периода на изпълнение на проекта:

0,00

1. В колона А попълнете командировките, необходими за изпълнение на проекта, в съответствие с подробния план за
планираните командировки, за които се кандидатства, приложен към Заявлението за кандидатстване;Тук следва да е описано
наименованието на конкретното събитие, брой участници и дни на събитието.
2. В колона Б попълнете броя на лицата, които ще се командироват, съгласно допустимите разходи в Наредбата;
3. В колона В попълнете предвидените разходи за транспорт, в лева;
4. В колона Г попълнете предвидените разходи за дневни пари, в лева;
5.В колона Д попълнете предвидените разходи за настаняване, в лева;
6. Колона Е = (Колона В+ Колона Г+Колона Д)* Колона Б, в лева;
Разходите за командироване се предвиждат по условията и реда на действащите нормативни актове относно
командироване на работници и служители.
*При посочена друга валута за някой от посочените разходи, посочете курса, по който сте преизчислили единичната цена в лева.
* ______________ (____) = ________________ (лева)
* ______________ (____) = ________________ (лева)

ІІІ. Ползи и цели на проекта.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящият проект:

1

Промоция и популяризиране на продуктите от риболов и аквакултура

�

2

Повишаване на потреблението на вътрешния пазар на продуктите от риболов и аквакултура

�

3
4
5

Разкриване на нови пазари и популяризиране на нови пазарни ниши за продукти от риболов и
аквакултура
Прилагане на политика по отношение на качеството, насочена към промоция и подобряване качеството
на продуктите от риболов и аквакултура
Повишаване на имиджа на продукти от риболов и аквакултури, както и този на сектор "Рибарство"

�
�
�

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

Мярка 3.4 Развитие на нови пазари и промоционални кампании
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Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2
Критерии за определяне размера на безвъзмездната финансова помощ
Критерии

% публично
финансиране

Критерии

% публично
финансиране

Колективен интерес

100

Индивидуален интерес

60

Колективни органи, иницииращи
проекта

100

Проектът е иницииран от индивидуален
бенефициент

60

Публичен достъп до резултатите от
проекта

100

Резултатите от проекта остават частна
собственост и под
частен контрол

60

Финансово участие на колективни
организации

100

Липса на финансово
участие на колективни организации

60

Приложение № 3
към чл. 24, ал. 1,
т. 3, буква „в“
Критерии за приоритизация на проектите в условията на ограничен бюджет

Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:
1. Участие в национални и международни търговски изложения на рибни продукти и промоция на
български видове.
2. Откриване и популяризиране на нови пазарни ниши за продукцията от риболов и аквакултура.
3. Прилагане на политика на качеството на рибни продукти.
4. Повишаване на проследяемостта.
5. Други сектори.
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Приложение № 4
към чл. 31, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за авансово плащане
Мярка 3.4

Приложение 4
към чл. 31, 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 аквакултури"
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:

ЕГН:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

E-mail
Наименование на бенефициента - Община
___________________________________________________________________________________________
Община:
Област:
ЕИК №:
Адрес:
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Заявка за авансово плащане
Мярка 3.4

Телефон:

Приложение 4
към чл. 31, ал. 1

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.
3 Нотариално заверено изрично пълномощно или заповед на кмета, в случай
че документите не се подават лично от бенефициента.
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.
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).
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Приложение 4
към чл. 31, ал. 1

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).
8 Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния съд не порано 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).
В. Специфични документи:
1 Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.
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).
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.
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
7 Тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие на
предложените за поръчители ЮЛ.
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.
С. Декларация:
Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.
1
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 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;

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.
2
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Приложение № 5

към чл. 33, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Отдел "Рибарство и аквакултури"

Заявка за плащане
Мярка 3.4

Приложение 5
чл.33, ал.1

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.4 -Развитие на нови пазари и промоционални кампании
До
Държавен фонд "Земеделие"
Отдел "Рибарство и аквакултури"
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 - представител на ЮЛ/ЕТ
Име на представителя на ЮЛ/ЕТ
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. /паспорт №:

издадена на:

от:

ЕГН:

Постоянен адрес:
телефон

факс

E-mail

Наименование на бенефициента - Община
___________________________________________________________________________________________
Община:
Област:
ЕИК №:
Адрес:

Телефон:

Факс:

E-mail
Представител:
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. №:

издадена на:

от:

ЕГН:
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чл.33, ал.1

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. №:

издадена на:

Пълномощно №:

дата:

Фамилия:
от:

ЕГН:

Местоположение на инвестицията: Област
Община

град/село

Адрес:

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.
МЯРКА 3.4 - Развитие на нови пазари и промоционални кампании

Допустими сектори:
Сектор 01-Промоционални кампании

 Да

Дейност 1 - Регионални, национални и международни промоционални кампании за висококачествени продукти от риболов и
аквакултура;

 Да

Дейност 2 - Промоционални кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура, както
и подобряване на престижа на сектор "Рибарство";

 Да

Дейност 3 - Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи, щадящи околната среда

 Да

Дейност 4 - Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20
март 2006 г.;

 Да

Сектор 02 -Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура

 Да

Сектор 03 - Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на продукти,
отгледани или уловени с помощта на природо съобразни производствени методи

 Да

Сектор 04 - Извършване на пазарни проучвания
Сектор 05 - Пазарен пласмент на свръх произвеждани или слабо експлоатирани видове, които обичайно се
изхвърлят или за които няма търговски интерес

 Да
 Да

Допустими разходи:
Допустими за финансиране разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по сектор 01:
1. Разходи за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и/или провеждането на
промоционална кампания.

 Да

2. Разходи за закупуване и/или наемане на рекламно пространство за периода на промоционалната кампания;

 Да

3. Разходи за създаване на лозунги и надписи за периода на промоционалната кампания

 Да

4. Разходи за изработване, публикуване на рекламен материал, включително за превод, отпечатване и разпространение

 Да

5. Разходи по осигуряване на външен персонал, необходим за провеждане на промоционална кампания

 Да

6. Разходи, свързани с организация и участие в рекламни кампании, включени в семинари, търговски панаири и изложения от
национално или европейско значение

 Да

7. Разходи за използване на специализирани преводачески услуги (лицензирани преводачи) за целите на промоционалната
кампания (от и на български език);

 Да
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Допустими за финансиране разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по сектор 01, 02, 03, 04 и 05:
1. Разходи за проучване на резултатите от провеждането на промоционалната кампания;

 Да

2. Разходи за проучване на пазари и откриване на нови пазарни ниши за разширяване пласмента на продуктите от риболов и
аквакултура;

 Да

3. Разходи за търговски консултации и други услуги, насочени към търговците на едро и дребно

 Да

4. Разходи за организация на посещения с цел проучване на пазара

 Да

5. Разходи, свързани с изготвяне на етикети

 Да

6. Разходи, свързани със сертифициране на качество и сертифициране на продукти но не за утвърдени международно и
национално признати стандарти.

 Да

7. Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка, проучвания, оценки и анализи, в т. ч. разходи за
изпълнение/управление на проекта, които са на стойност до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;

 Да

8.Разходи за командировки в страната и чужбина

 Да

A. Общи документи:
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.

3

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

4

 Да
 Да

 Да

 Непр.

Решение на управителен съвет за назначаване на упълномощено лице/ За бюджетна
организация – акта, с който й е назначен представляващ.

 Да

 Непр.

5

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице

 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 кандидатстване. За организации на
производители отделно за всеки член на организацията.

 Да

7

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

 Да

 Непр.

8

Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът или юридическо лице - съдружник в
гражданско дружество, не са в открито производство 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.

Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът или юридическо лице - съдружник в
гражданско дружество, не са в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не порано 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.

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.

9

10
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Финансов отчет за ЮЛ по ЗЮЛНЦ, отчет за касовото изпълнение на бюджета (за
разпоредителите с бюджетни кредити), отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс
(за ЮЛ) за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане.

 Да

 Непр.

Финансов отчет за ЮЛ. по ЗЮЛНЦ, отчет за касовото изпълнение на бюджета (за
разпоредителите с бюджетни кредити), отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс
(за ЮЛ) към датата на подаване на заявка за плащане.

 Да

 Непр.

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

 Да

14

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

 Да

15

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

16

Договор за доставка или услуга с детайлно описание на видовете дейности, цена, срок,
количество и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.

 Да

17

Приемо-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента съдържащ
подробно описание на извършените дейности.

 Да

18

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи, както и
командировъчни.

 Да

12

13

19

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 Наредба № 27 Чл. 3, ал. 1 на БНБ.

 Да

20

Подробен финансов отчет за изпълнение на одобрените и извършени дейности.

 Да

21

Копие от документ, удостоверяващ че бенефициентът е призната организация на
производителите
Копие от документ, удостоверяващ, че бенефициентът е регистриран като браншова
организация

 Да

22
23

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

 Непр.

 Да
 Да

24

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

 Да

25

Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми
към момента на кандидатстване.

 Да

26

Регистрация по Закона за стоковите борси и тържища.

27

 Непр.
 Непр.
 Непр.
 Непр.
 Непр.

Да

 Непр.

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

 Да

 Непр.

28

Попълнена таблица за разходите към Заявката за плащане.

 Да

29

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

 Да
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Б. Специфични документи:
 Да

Сектор 01-Промоционални кампании
1

 Да

Снимков материал от проведената промоционална кампания, предоставен на електронен
носител (СD)

Сектор 02: Прилагане на политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура
1

Сертификат за въведени системи за управление на качеството

2

Сертификат за въведени международно признати стандарти /ISO 14001:2004, IFS
/International Food Standard /, ISO 22000:2005, BS OHSAS 18001/

 Да

 Непр.

 Да
 Да
 Да

Сектор 03: Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и
сертифициране на продукти, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни
производствени методи
Сертификат за въведени международно признати стандарти
1
/ISO 14001:2004, IFS /International Food Standard /, ISO 22000:2005, BS OHSAS 18001/

 Да

В. Декларации:
1

Декларирам, че дейността, за която кандидатствам, е завършена.

 Да

2

Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Общността за същата инвестиция.

 Да

3

 Да

4

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

5

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

 Да

6

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

 Да

7

Декларирам, че съм запознат, че информацията, предоставена от мен във връзка с
настоящата Заявка за плащане, ще бъде използвана за обработката на моя проект за
предоставяне на безвъзмездна финансова 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 национално законодателство.
В случай че бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде изключен
от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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.

Име на бенефициента

подпис и печат

Име на експерт от РРА-РА, приел Заявката за плащане

подпис и печат

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

 Непр.

подпис и печат

 Непр.

5

6

ДДС

Цена за актив без

(D)

7

Обща сума без ДДС

7

0,00 лв

0,00 лв (C)

0,00 лв
(B)

Междинно

Експерт РРА-РА

Име, подпис, дата

Име, подпис, дата, печат

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на разходите

Предварителни разходи за проучвания, оценки, анализи и изготвяне на проекта в
размер до 5 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни
разходи, но не повече от левовата равностойност на 50 000 евро; по фактури

0,00 лв
0,00 лв

6

0,00 лв (A)

0,00 лв
0,00 лв

5

3

4

0,00 лв
0,00 лв

2

8

No на фактурата

№ на заявката:

9

Дата на фактурата

Окончателно

Приложение 5,
чл. 33, ал.1

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

6270

4

ед.

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

3

ство

Количе Мерни

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Вид
плащането:
Вид на
на плащането:

Таблица заза
разходи
Таблица
разходи
Мярка
3.43.4
Мярка

1

Вид на дейността

№

№ на проекта от ИАРА:
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за допълнение на Наредба № 18 от
2007 г. за условията и реда за разпределяне
на храни от интервенционни запаси за найнуждаещи се лица (обн., ДВ, бр. 87 от 2007 г.;
изм., бр. 38 и 104 от 2008 г. и бр. 57 от 2011 г.)
Параграф единствен. В чл. 7, ал. 1 се създават т. 4, 5 и 6:
„4. семействата, получили през предходната
календарна година еднократна целева помощ
за покриване част от разходите в началото
на учебната година, по чл. 10а от Закона за
семейни помощи за деца;
5. лица, полагащи грижи за хора с увреждания,
участвали през предходната календарна година
в дейност „Личен асистент“ по Националната
програма „Асистенти на хора с увреждания“;
6. лица, подпомогнати през предходната календарна година с еднократна помощ, съгласно
чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ДВ, бр. 133 от 1998 г.).“
Министър на труда и социалната политика:
Тотю Младенов
Министър на здравеопазването:
Десислава Атанасова
За министър на земеделието и храните:
Цветан Димитров
6319

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1908-НС
от 2 юли 2012 г.

На 29 юни 2012 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени
пълномощията на народния представител Анна
Георгиева Янева, избрана от Двадесет и трети
многомандатен избирателен район – София,
издигната от Коалиция за България в 41-ото
Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:

Обявява за избрана за народен представител
в Двадесет и трети многомандатен изборен
район – София, Ваня Чавдарова Добрева от
листата на Коалиция за България.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
6366
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУК АТА
ЗАПОВЕД № РД-14-97
от 22 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 Ихтиман, Решение № 114 по протокол
№ 6 от 23.03.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Ихтиман, 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,
предвид изискванията на чл. 10, т. 7 от Закона
за степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план, според който учебните
предмети са групирани в културно-образователни
области, които е целесъобразно да се изучават
в училищата, от които са учениците, закривам

Мeждуучилищен център по трудово-политехническо обучение – гр. Ихтиман, община Ихтиман,

Софийска област.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на Община Ихтиман.
3. Учениците от Междуучилищен център по
трудово-политехническо обучение – гр. Ихтиман,
община Ихтиман, Софийска област, да бъдат
пренасочени към училищата, в които се обучават.
4. Задължителната документация на Междуучилищен център по трудово-политехническо
обучение – гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска област, да се съхранява в деловодството
на Община Ихтиман.
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 обслужващото
звено 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 обслужващо звено да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в приемащото учреждение.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, които  приемат учениците на закритото
обслужващо звено.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
6338
17. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.12.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,16 на
сто считано от 1 юли 2012 г.
6369
61. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и чл. 144, ал. 2 от
Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 1/2012
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хасково, Даниела Петкова Котова – адвокат
от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
от три месеца.
6252
62. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и чл. 144, ал. 2
от Закона за адвокатурата с решение по д. д.
№ 3/2012 на Дисциплинарния съд при Адвокатската
колегия – Хасково, Дарина Николова Атанасова – адвокат от Адвокатската колегия – Хасково,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от три месеца.
6253
64. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 и чл. 144, ал. 2 от
Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 21/2012
на Висшия дисциплинарен съд Златан Анастасов
Гогов – адвокат от Адвокатската колегия – Кърджали, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок от дванадесет месеца.
6251
801. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конкурси за:
професори по: професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки, специалност
„Информатика“ – един; професионално направление 5.8. Проучване, добив и обработка на полезните
изкопаеми, специалност „Транспорт и съхраняване
на нефт, газ и твърди минерални суровини“ – един;
професионално направление 4.4. Науки за земята,
специалност „Регионална геология“ – един; професионално направление 7.6. Спорт, специалност
„Теория и методика на физическото възпитание и
спортната тренировка“ – един, всички със срок 2
месеца; доценти по: професионално направление 5.8.
Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, специалност „Разработване на нерудни полезни
изкопаеми“ – един, и специалност „Механизация
на мините“ – един; професионално направление
4.1. Физически науки, специалност „Приложна
механика“ – един; професионално направление
5.11. Биотехнологии, специалност „Нанотехнологии
с приложение в биотехнологиите и опазване на
околната среда“ – един, всички със срок 2 месеца;
главни асистенти по: професионално направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезните
изкопаеми, специалност „Методи и техника на
геоложките изследвания“ – един, и професионално
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направление 4.4. Науки за земята, специалност
„Геоморфология и палеогеография“ – един, всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в МГУ „Св. Иван Рилски“,
Студентски град, сектор „СДК“, ет. 2, стая 5, тел.
(02) 80-60-209.
6254
67. – Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН, София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент
по професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки, специалност 01.01.12 Информатика за секция „Комуникационни системи
и услуги“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 25А, стая 215, тел. 02/979 32 18.
6287
55. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на „Външно
ел. захранване чрез кабелни линии 20 kV“ в граници:
по земеделски път между планоснимачни райони
6204 и 6205; северно от планоснимачен район 6210;
по земеделски път между планоснимачни райони
6209 и 6210; земеделски път през планоснимачен
район 6209; по земеделски път през планоснимачен район 6216 до имоти с идентификатори
44063.6216.560, 44063.6216.561 е план за застрояване
за имоти с идентификатори 44063.6216.560 (за възлова подстанция) и 44063.6216.561, землище Долни
Лозен, район „Панчарево“. Плановете са изложени в район „Панчарево“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на София
чрез район „Панчарево“. Проектите подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
ЗУТ преди внасянето им в експертните съвети по
устройство на територията.
6257
47. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Водопроводно отклонение“ за ПИ
000157 по КВС на з-ще гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна. Подробният устройствен план
засяга поземлени имоти по КВС на з-ще гр. Аксаково: 034060 – „Сигма 2003“ – ООД, 034024 – полски
път на община Аксаково, и 000157 – собственост на
„Стимекс“ – ЕООД, с дължина на трасето 282,55 м.
Планът се намира в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересувани лица
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до кмета на Община Аксаково.
6209
48. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Канализационно отклонение“ за
ПИ 000157 по КВС на з-ще гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

план засяга поземлени имоти по КВС на з-ще гр.
Аксаково: 034024 – полски път на община Аксаково, 000157 – собственост на „Стимекс“ – ЕООД, и
034055 – собственост на Петра Борисова Петкова,
с дължина на трасето 18,30 м. Планът се намира в
сградата на общинската администрация Аксаково
и всички заинтересувани лица могат да се запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на Община Аксаково.
6210
244. – Община Берковица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Път
ІІ-81 Обход на гр. Берковица от км 72+685,15 до
км 77+537,92 = км 79+900“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в Община
Берковица и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6309
15. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
и схема на напорен тръбопровод от р. Рударка
до поземлен имот № 038030 в местност Йончова
ливада, землище с. Краево, община Ботевград,
за захранване на МВЕЦ „Рударка“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявата
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация, Ботевград.
6308
66. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделската
земя на ПИ № 10447.16.745 за „Производствени
и складови дейности“ и обединяването му с ПИ
№ 10447.16.752 в един нов ПИ № 10447.16.134,
местност Козлуджа, землище на гр. Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 517. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на общината в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6310
71. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за
трасе на водопровод за водоснабдяване на почивна
база на „Пътно строителство“ – АД, Добрич, в
землището на с. Чарково, община Габрово. Трасето започва от ПИ 81904.24.30 – водоем, публична
държавна собственост, и достига до ПИ 81904.710.1,
собственост на инвеститора, в землището на с. Чарково, изцяло попадащо в границите на защитена
територия – природен парк „Българка“. Проектът
за ПУП – ПП се намира в стая 311 на Община
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Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по плана до
кмета на общината.
6221
42. – Община Генерал Тошево обявява, че на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ е изработен ПУП – ПЗ
(план за застрояване) за изграждане на 15 ветрогенератора в поземлени имоти с № 010046, 010051,
071124, 071116, 068052, 016110, 016107, 010048, 030228,
030110, 018031, 071030 – с. Житен, и 044034, 044035,
058055 – с. Сноп, община Генерал Тошево, с инвеститор „Норекс Енерджи Проджект 2“ – ООД, внесен
в общината на 6.06.2012 г.
6311
69. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план:
Трасе на външно ел. захранване за базова станция
BGS0169 в ПИ 050049 в землището на с. Черни връх,
община Камено – кабел 1 kV за външно кабелно
захранване от ТНН на съществуващ ТП-1 с. Черни
връх до ново електромерно табло за захранване на
базова станция на М-тел BGS0169 в ПИ 050049 в м.
Свети Георги, землището на с. Черни връх, община
Камено. Новият кабел ще премине през имоти
№ 146 – пасище, частна общинска собственост, и
№ 175 – полски път, публична общинска собственост, в землището на с. Черни връх и достига до
ПИ № 050049 от ПИ № 050034 в землището на
с. Черни връх, м. Свети Георги, където е монтирана
приемно-предавателната станция, засяга се и ПИ
050050 – временно неизползвани орни земи – частна общинска собственост. Проектът е изложен в
сградата на Дирекция „УТАБ“, Община Камено,
всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Дирекция „УТАБ“, Община Камено, в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
6099
48. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Отливна
канализация, авариен изпускател и тласкател“ в ПИ
№ 050230 и ПИ № 000071 в землището на гр. Костинброд към обект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд, и доизграждане и
модернизация на В и К мрежи и съоръжения по тях
за гр. Костинброд“. Планът се намира в сградата на
общинската администрация гр. Костинброд, ул. Охрид
1, стая № 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
кмета на Община Костинброд в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6364
49. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за „Отливна
канализация, авариен изпускател и тласкател“ в ПИ
№ 600110, 600111, 675015, 675018 и 675020 в землището на гр. Костинброд към обект „Интегриран
проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд,
и доизграждане и модернизация на В и К мрежи и

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   

съоръжения по тях за гр. Костинброд“. Планът се
намира в сградата на общинската администрация
гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на Община
Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6365
8. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на ел.
кабел за присъединяване на обект: „Склад за селскостопанска продукция“ в ПИ 016855 по КВС на
с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора, към
електропреносната мрежа. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят възражения, предложения и искания
до общинската администрация.
6312
8а. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе
на ел. кабел за присъединяване на обект: „Склад
за селскостопанска продукция“ в ПИ с идентификатор 49494.66.2 по кадастралната карта на гр.
Мъглиж, област Стара Загора, към електропреносната мрежа. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
6313
8б. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
ел. кабел за присъединяване на обект: „Склад за
селскостопанска продукция“ в ПИ 068015 по КВС
на с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора, към електропреносната мрежа. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
6314
74. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за парцеларен план на обект: „Външно ел.
захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване“ в имот с идентификатор 056055 – дял ІV, м.
Хендек тарла, землище с. Равда, за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места. Трасето на кабела започва от
БКТП „Синта“ и минава през имот с идентификатор
61056.56.101 – полски път, собственост на Община Несебър, и достига до имот с идентификатор
61056.56.55 – дял ІV – собственост на възложителя,
посочено в графичната част на проекта. Определен е сервитут 1 м от страната на сградите и 2 м
от другата страна по оста на кабела. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация,
стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
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нето в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
6100
75. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на парцеларен план на обект: „Кабели 20 kV
за захранване на нов МТП 20/0,4 kV 1х100 kV“ в
имот с идентификатор 61056.29.25, м. Чешме тарла,
землище с. Равда, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Трасето на кабела е с дължина 250 м и минава през
имот с идентификатор 61056.29.28 – урбанизиран,
през имот с идентификатор 61056.30.100 – полски
път – собственост на Община Несебър, и достига
до имот с идентификатор 61056.29.35 – собственост
на възложителя, посочено в графичната част на
проекта. Определен е сервитут от двете страни на
оста на трасето, засягащ имоти с идентификатори
61056.29.34 и 61056.29.35. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация, стая № 36,
ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6101
83. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: Външни водопровод и канализация за имот с идентификатор
51500.82.14 по кадастралната карта на гр. Несебър,
местност Кокалу. Новопредвиденият водопровод
започва от съществуващ водопровод, минава по
полски пътища с идентификатор по кадастрална
карта 51500.76.10 и 51500.80.42, собственост на Община Несебър, и достига до имот с идентификатор
по кадастрална карта 51500.82.14, собственост на
възложителя. Канализацията минава по полски път
с идентификатор по кадастрална карта 51500.80.42
и достига до съществуващата канализация в полски път с идентификатор 51500.77.38, собственост
на Община Несебър. Дължината на водопровода
е 370 м, а на канализацията – 287 м. Определен
е сервитут по 3 м от двете страни на трасетата.
Имотите, засегнати от сервитута на водопровода и канализацията, са: 51500.79.17, 51500.79.16,
51500.81.1, 51500.81.2, 51500.81.3, 51500.81.4,
51500.81.5, 51500.81.6, 51500.80.42, 51500.82.24,
51500.82.23, 51500.82.22, 51500.82.21, 51500.82.20,
51500.82.19, 51500.82.18, 51500.82.17, 51500.82.16,
51500.82.15 и 51500.77.38 по КК на гр. Несебър,
местност Кокалу. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация гр. Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
6119
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84. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: Транспортно-комуникационно решение за достъп до имот с
идентификатор 51500.243.12 и имот с идентификатор
51500.243.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Транспортният достъп ще се
осъществява чрез имот с проектен идентификатор
51500.243.17, м. Бостанлъка, с площ 390 кв. м, и
имот с проектен идентификатор 51500.200.25, с площ
386 кв. м, м. Баира. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация гр. Несебър, ул.
Еделвайс 10, ет. 3, стая 32. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
6120
85. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – обект: Външно ел. захранване на обект на ваканционен комплекс – блок
А, В и С, в имот с идентификатор 51500.84.42 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу.
Трасето на кабела е с дължина 95,84 м, започва
от съществуващ ТП „Елир“, преминава през имот
с идентификатор 51500.86.21, собственост на община Несебър, и достига до имот с идентификатор
51500.84.42. Проектът е изложен в сградата на Общинска администрация гр. Несебър, ул. Еделвайс
10, ет. 3 стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6121
86. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: Външно
електрозахранване на жилищна сграда в имот с
идентификатор 51500.21.32 по кадастралната карта
на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Предвидено е трасето да започва от БКТП в имот с идентификатор
51500.21.41, да премине през имот с идентификатор
51500.21.39 – полски път, и да достигне до имот с
идентификатор 51500.21.32 – частна собственост.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация гр. Несебър, ул. Еделвайс 10,
ет. 3, стая 32. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6122
508. – Община Омуртаг на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с предписание № 294 от 23.05.2012 г. на кмета на общината
на основание чл. 44 ЗМСМА, чл. 126, ал. 6, т. 1 ЗУТ
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и решение № 59 по протокол № 10 от 23.04.2012 г.
от заседание на Общинския съвет – гр. Омуртаг,
е изработен проект на ПУП – парцеларен план за
външно електрозахранване на помпена станция,
обслужващ път на помпена станция и напорен водопровод за строеж „Допълнително водоснабдяване
на гр. Омуртаг от яз. Ястребино“. Заинтересованите могат да се запознаят с проекта, изложен за
проучване в стая № 17 в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по
проекта могат да бъдат подавани до Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Омуртаг в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
6102
82. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за застрояване, ПИ 066035, местност
Караорман в землището на с. Търничени, община Павел баня, за промяна предназначението на
земеделска земя за „Складова база за подготовка, преработка и съхранение на селскостопанска
продукция“ с придружаващите ЕЛ и В и К схеми.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата на
Община Павел баня. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ писмени възражения, предложения и искания
по проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6125
83. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за застрояване, ПИ 066034, местност
Караорман в землището на с. Търничени, община
Павел баня, промяна предназначението на земеделска земя за „Складова база за подготовка,
преработка и съхранение на селскостопанска
продукция“ с придружаващите ЕЛ и В и К схеми.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6141
6. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен план – план за улична регулация: „Христо
Смирненски III“, с устройствени зони и схеми:
телекомуникации, водоснабдяване, канализация,
електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, вертикално планиране, транспортно-комуникационна, зелена система и спорт, район „Западен“,
гр. Пловдив – окончателен проект. Проектът е
изложен за запознаване в районната администрация „Западен“ на Община Пловдив. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
Община Пловдив чрез район „Западен“.
6055
10. – Община Раковски на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
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обект: „Подземна оптична кабелна мрежа на ЕТ
„Енджълсофт – Ангел Геров“ от границата с община
Марица във и между с. Стряма и гр. Раковски – кв.
Парчевич, кв. Секирово и кв. Генерал Николаево,
област Пловдив“. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 1, стая № 2. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен всетник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация,
гр. Раковски.
6316
51. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за реконструкция на съществуваща
мрежа ниско напрежение – кабел ниско напрежение
от ТП „Хаджигенова чешма“ до разпределителна
касета, кабели ниско напрежение от разпределителна касета и въздушна мрежа ниско напрежение в
местност „Хаджигенова чешма“, землище Русе. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
6124
137. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2
ППЗСПЗЗ от 17.05.2012 г. е изменен и допълнен
действащият план на новообразуваните имоти на
местност Край село, землище с. Равадиново, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-09-28
от 18.02.2004 г. на областния управител на област
Бургас, относно новообразуван имот № 65 с площ
2736 кв. м по плана на новообразуваните имоти на
местност Край село, землище с. Равадиново, община
Созопол, като се обособяват 5 нови новообразувани
имота, както следва: новообразуван имот № 65 с
площ 556 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци Илия
Димов Панайотов; новообразуван имот № 76 с
площ 556 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци Илия
Димов Панайотов; новообразуван имот № 77 с
площ 556 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци Илия
Димов Панайотов; новообразуван имот № 78 с
площ 556 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци Илия
Димов Панайотов; новообразуван имот № 79 с
площ 512 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци Илия
Димов Панайотов. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да подават писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на Община Созопол.
6142
137а. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 17.05.2012 г. е изменен и допълнен действащият план на новообразуваните имоти
на местност Край село, землище с. Равадиново,
община Созопол, одобрен със Заповед № РД-09-28
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от 18.02.2004 г. на областния управител на област
Бургас, относно новообразуван имот № 66 с площ
4330 кв. м по плана на новообразуваните имоти
на местност Край село, землище с. Равадиново,
община Созопол, като се обособяват 5 нови новообразувани имота, както следва: новообразуван
имот № 66 с площ 1083 кв. м, като в регистъра
към плана на новообразуваните имоти се записва
на н-ци Илия Димов Панайотов; новообразуван
имот № 80 с площ 541 кв. м, като в регистъра към
плана на новообразуваните имоти се записва на
н-ци Илия Димов Панайотов; новообразуван имот
№ 81 с площ 541 кв. м, като в регистъра към плана на новообразуваните имоти се записва на н-ци
Илия Димов Панайотов; новообразуван имот № 82
с площ 1623 кв. м, като в регистъра към плана на
новообразуваните имоти се записва на н-ци Илия
Димов Панайотов; новообразуван имот № 83 с площ
541 кв. м, като в регистъра към плана на ново
образуваните имоти се записва на н-ци Илия Димов
Панайотов. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на Община Созопол.
6143
10. – Община гр. Чирпан, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за трасе на външно електрозахранване за общински
обект от първостепенно значение „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ),
реконструкция и разширение на водоснабдителната
и канализационната мрежа на гр. Чирпан“, предвиждащ засягане на имоти и части от тях в землището
на гр. Чирпан в следния обхват: ПИ № 426, 467,
483, 485, 486, 488, 147130. Проектите са изложени
в сградата на Община Чирпан, ет. 1, стая № 4. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
за подробни устройствени планове до общинската
администрация, Чирпан.
6051

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение с нестопанска цел „Граждански контрол – защита на животните“, Пловдив, на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 41
от 2008 г. за изискванията към обекти, в които се
отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни
любимци с цел търговия, към пансиони и приюти
за животни, в сила от 17.04.2012 г. (ДВ, бр. 30 от
2012 г.), издадена от министъра на земеделието и
храните, по което е образувано адм. дело № 8254/2012
по описа на Върховния административен съд.
6286
Административният съд – Благоевград, на основание чл. 218 ЗУТ обявява, че с жалба на Илия
Иванов Коцов се оспорва Заповед № 15-271 от
10.05.2012 г. на кмета на Община Разлог, с която

ВЕСТНИК
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е одобрен подрoбен устройствен план (ПУП). По
жалбата е образувано адм.д. № 394/2012 по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 10.09.2012 г. от 10 ч. в зала 001.
Заинтересуваните лица могат да се конституират,
като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародването на оспорването
в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: а) трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; б) трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; в) 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; г) номер на
делото; д) акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като
ответник; з) подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби в
законоустановения срок.
6280
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано
адм. д. № 4707/2012 по описа на ІІ отделение, 26 състав, по жалба на министъра на здравеопазването на
Република България срещу Заповед № РД-09-50-1427
от 10.11.2011 г. на главния архитект на СО, с която
е одобрен проект за изменение на ПРЗ и РУП с
териториален обхват за кв. 80, местност Зона В-15,
УПИ І и УПИ V (нови), район „Сердика“ – Столична
община. Делото е насрочен в открито съдебно заседание за 5.09.2012 г. от 14 ч. Всички заинтересовани
лица могат да се конституират като ответници в
настоящото производство с подаване на заявление
до съда в едномесечен срок от деня на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
6278
Административният съд – София-град, съобщава,
че по описа на съда е образувано административно
дело № 209/2012 на Второ отделение, 29 състав,
насрочено за 19.09.2012 г. от 9,30 ч. по жалба на
Олга Русева Сиракова и Валери Борисов Борисов
против Заповед № РД-09-50-225 от 2.03.2007 г. на
главния архитект на Столичната община (СО), с
която е одобрено изменение на план за застрояване
за: квартал 21, урегулиран поземлен имот ХІІІ-507,
м. Изток-юг. Всяко заинтересовано лице може да
поиска конституирането му като ответник по делото
със заявление съгласно чл. 218 ЗУТ, подадено до
съда по номера на делото. С това обявление съдът
призовава и Калин Краев Владов и Андрей Краев
Владов, конституирани като заинтересовани страни
по делото. Същите да посочат в 7-дневен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
адреси за призоваване, в противен случай съдът
ще им назначи особен представител съобразно
чл. 47 ГПК.
6279
Пловдивският окръжен съд, гражданска колегия,
призовава Мария Апостолова Танчева с последен
адрес Пловдив, ул. Плевен 1, сега с неизвестен адрес,
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да се яви в Пловдивския окръжен съд, бул. Шести
септември 167, ет. 1, стая 113 – деловодство на ІІ
гр. с., за да получи съдебни книжа, които следва
да се връчат по повод подадена против нея искова
молба по гр. д. № 755/2012, заведено по искова
молба на Стояна Величкова Пенчева от с. Голям
чардак. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48 ГПК.
6283
Районният съд – гр. Дупница, гражданска колегия, ІІІ състав, призовава Албена Василева Станиславова с последен адрес област Кюстендил, гр.
Дупница, ж. к. Бистрица, бл. 60, ет. 7, ап. 28, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.09.2012 г. в
9,15 ч. като ответница по гр. д. 420/2012, заведено
от Александър К. Станиславов. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
6281
Сливенският районен съд призовава Макбуле
Фаикова Алиева с последен адрес с. Бяла паланка,
община Твърдица, сега с неизвестен адрес, да се яви
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ в деловодството на съда за получаване на
препис от искова молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 6413/2011 с правно
основание чл. 341 и сл. ГПК, заведено от Фатме
Фаикова Алиева и Мустафа Реджебов Алиев. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа с назначен особен представител.
6284
Ловешкият окръжен съд уведомява на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ кредиторите на „Славомел“ – ООД,
Плевен (в несъстоятелност), че съдебното заседание за разглеждане на искане на Илиян Василев
Михайлов от Плевен за отмяна на решението на
заключителното събрание на кредиторите на „Славомел“ – ООД (в несъстоятелност), ще се проведе на
10.07.2012 г. в 14 ч. в зала 102 на Съдебната палата,
Ловеч. Определя и резервна дата на съдебното
заседание на 19.07.2012 г. в 11 ч. в същата зала.
6282

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
51 5. – „ Пе н с и о н н о о с и г у р и т е л е н и н с т итут“ – АД, на основание чл. 189 от Кодекса за
социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2011 Г.
Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.
Година,
прикл ючила на
31 декември
1

2

2011 г.

2010 г.

3

4

Актив
А. Нетекущи активи
І. Материални активи

4

9

20

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7   

1
ІІ. Нематериални активи

2

3

5

61

79

ІІІ. Други активи

6

1

1

71

100

Общо за раздел А

4

Б. Текущи активи
І. Вземания

7

149

173

ІІ. Парични средства

8

4641

4845

4790

5018

4861

5118

5000

5000

67

67

(357)

(91)

150

150

Общо за раздел Б
Сума на актива
(А+Б)
Пасив
А. Собствен капитал
І. Основен капитал –
регистриран
ІІ. Целеви резерви
ІІІ. Финансов резултат, в т.ч.
1. Неразпределена печалба

9

2. Непокрита загуба
3. Тек у ща печа лба/
загуба

(241)
(266)

(241)

4710

4976

Общо за раздел А
Б. С пец иа л изи ра н и
резерви

9.1

122

66

В. Нетекущи пасиви

10

7

2

11

22

74

11

1

18

22

74

4861

5118

Г. Текущи пасиви
1. Задължения
в т.ч. задължения
към свързани лица
Общо за раздел Г
Общо капитал и пасиви (А+Б+В+Г)

Отчет за всеобхватния доход
(по метода същност на разходите)
Хил. лв.
За годината,
завършваща на
31 декември
1
I. Приходи от продължаващи дейности
II. Разходи по същност
на разхода
1. Разходи за материали
2. Разходи за външни
услуги
3. Разходи за възнаграждения

2011 г.

2010 г.

2

3

4

12

636

583

13

(844)

(782)

13.1

(11)

(20)

13.2

(393)

(389)

13.3

(344)

(275)

С Т Р.

138
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1
4. Разходи за осигуровки
5. Разходи за амортизации

2
13.4

3
(66)

4
(70)

13.5

(29)

(24)

6. Други разходи
7. Разходи за управление
на собствени средства
8. Разходи за заделени
специализирани резерви за гарантиране минимална доходност на
УПФ и ППФ

13.6

(1)

(4)

14

(2)

(1)

Общо разходи
III. Печалба/загуба преди данъци

15

(56)

(41)

(902)

(824)

(266)

(241)

(0)

(0)

(266)

(241)

0

0

_(266)

_(241)

16

(91)

Всичко собствен капитал
и специализирани резерви
Резерв за минимална
доходност ППФ
Резерв за минимална
доходност УПФ

Печалба/загуба от
текущата година

Печалба/загуба
от минали години

Общи резерви

Други резерви

Основен капитал

Отчет за промените на собствения капитал
и специализираните резерви
Хил. лв.

Салдо в
началото
на отчетния период
5000 17 50
Разпределение на
печалбата
Финансов
резултат
от текущия период
Увеличение на
специализираните
резерви
Салдо в
края на
отчетния
период
5000 17 50
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Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Година,
приключила на
31 декември
2011 г.

2010 г.

279

156

375

328

6

3

7

1

667

488

376

335

128

116

Парични потоци от oперативна
дейност
Входящи потоци

IV. Разходи за данъци
V. Печалба за годината
от продължаващи дейности
VI. Друг всеобхватен
доход
VII. Общ всеобхватен
доход

Показатели

ВЕСТНИК

4976

6

60

Парични потоци от ПФ – такси
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.
Възстановени данъци от печалбата
Други постъпления от оперативна дейност
Всичко входящи
потоци
Изходящи потоци
Парични потоци, свързани с
трудови възнаграждения
Парични потоци, свързани с
комисионни на осигурителни
посредници
Платени данъци от печалбата
Други плащания от оперативна
дейност
Всичко изходящи
потоци
Нетни парични наличности от
основна дейност
Нетно изменение на паричните
средства и еквиваленти
Парични наличности и еквиваленти в началото на отчетния
период
Парични наличности и еквиваленти в края на отчетния период
Съставител:
М. Василева

6
367

288

871

745

(204)

(257)

(204)

(257)

4845

5102

4641

4845

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

515а. – Професионален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2011 Г.
Отчет за промените в нетните активи
на разположение на осигурените лица
Хил. лв.

(266)

2011 г.
7

(91) (266) 4710

49

13 109

1

2010 г.

2

3

Стойност на нетните активи
в началото на периода, в т.ч.:

582

160

Индивидуални партиди

582

160
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1
Увеличение на стойността на
нетните активи от:
Постъпления от осигурителни
вноски
Прехвърлени средства от други
професионални фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на
пенсионния фонд
Намаления на стойността на
нетните активи от:
Средства на осигурени лица,
преминали в други проф. фондове
Изтеглени средства на осигурени лица
Средства, преведени в НОИ
Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
дружество общо, в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните
вноски
Инвестиционна такса
Други такси
Стойност на нетните активи в
края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди
Партида на резерв за минимална доходност

2

3

808

452

602

346

201

83

5

23

135

30

10

1

1
85

9

39

20

30
8
1

17
3

1255
1251

582
582

4

582

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.

Раздели, групи, статии
1
Активи
А. Инвестиции
І. Финансови активи
1. Дялови ценни книжа
2. Дългови ценни книжа
Общо:
ІІ. Банкови депозити
Общо: Раздел А
Б. Парични средства по
разплащателни сметки
Сума на актива (А+Б)
Пасиви
А. Резерв за гарантиране
на минимална доходност
Б. Нетекущи пасиви
1. Задължения към осигурените лица
Общо: Раздел Б

Поясни
телни
бележки
2

Година, прик
лючила на
31 декември
2011 г. 2010 г.
3

4

ВЕСТНИК
1
В. Текущи пасиви
1. Задължения към ПОД
Общо: Раздел В
Сума на пасива
(А+Б+В)

С Т Р. 1 3 9   
2

3

15

4
6
6

3
3

1261

585

Отчет за всеобхватния доход

Раздели, групи, статии
Приходи
І. Приходи от инвестиции
1. Приходи от дивиденти
2. Oт лихви по банкови
депозити и ценни книги
3. От преоценка на ценни
книжа
4. Други приходи
Всичко приходи от инвестиции
Разходи
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка на ценни
книжа
2. Комисионни на инвестиционни посредници
Всичко разходи
II. Положителен резултат
от инвестиции
III. Доход за годината

Пояснителни
бележки

Хил. лв.

Година, прик
лючила на
31 декември
2011 г. 2010 г.

17

1

18

28

11

19
20

344
22

80
0

395

91

21

389

68

22

1
390

68

5
5

23
23

23

Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Наименование на паричните
потоци

Година, прик
лючила на
31 декември
2011 г. 2010 г.

11.2

316

129

11.1

454
770
248
1018

181
310
132
442

243
1261

143
585

11.3

12

13

4

14

1251
1251

582
582

1
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани с
осигурените лица
2. Парични потоци от други
пенсионни фондове
3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци oт сделки с
инвестиции
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани с
осигурените лица
2. Парични потоци към други
пенсионни фондове

2

3

602

346

201
17

83
9

96
916

31
469

1

1

10

С Т Р.

140
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1
3. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци от сделки с
инвестиции
6. Други парични потоци
Всичко: изходящи потоци
Б. Изменение на паричните
потоци през периода
В. Парични средства в началото
на периода
Г. Парични средства в края на
периода
Съставител:
М. Василева

2

3
35
1

18
1

684
85
816

320
9
349

100

120

143

23

243

143

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

515б. – Универсален пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31.12.2011 Г.
Отчет за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица
Хил. лв.
2011 г.
Стойност на нетните активи
в началото на периода, в т.ч.: 6003
Индивидуални партиди
6003
Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност
0
Увеличение на стойността на
нетните активи от:
5543
Постъпления от осигурителни
вноски
3112
Прехвърлени средства от други
професионални фондове
2145
Полож и т елен доход о т и нвестиране на средствата на
пенсионния фонд
286
Намаления на стойността на
нетните активи от:
496
Средства, изплатени на наследници на осигурени лица
6
Средства на осигурени лица,
преминали в други проф. фондове
242
Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
дружество общо, в т.ч. за:
248
Удръжки от осигурителните
вноски
156
Инвестиционна такса
85
Други такси
7
Стойност на нетните активи в
края на периода, в т.ч.:
11050
Индивидуални партиди
10950
Партиди на резерв за гарантиране на минимална доходност
100

2010 г.
2355
2355
0
3814
2144
1385
285
166
3
15
148
108
40
0
6003
6003
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Oтчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.
Раздели, групи,
статии

Пояснителни
бележки

Активи
А. Инвестиции
І. Финансови активи
1. Дялови ценни книжа
2. Дългови ценни книжа
Общо:
ІІ. Банкови депозити
Общо: Раздел А
Б. Парични средства по
разплащателни сметки
Сума на актива (А+Б)
Пасиви
А. Резерв за гарантиране на минимална
доходност
Б. Нетекущи пасиви
1. Задължения към осигурените лица
Общо: Раздел (А+Б)
В. Текущи пасиви
1. Задължения към дружеството
Общо: Раздел В
Сума на пасива
(А+Б+В)

Година, прик
лючила на
31 декември
2011 г. 2010 г.

7333
2454
4879
7333
2369
9702

3526
1238
2288
3526
1419
4945

12

1374
11076

1078
6023

13

100

14

10950
11050

6003
6003

15

26
26

20
20

11076

6023

11.2
11.1
11.3

Отчет за всеобхватния доход

Хил. лв.

Година,
Поясни- приключила на
Раздели, групи, статии
телни
31 декември
бележки
2011 г. 2010 г.
1
Приходи
І. Приходи от инвестиции
1. От дивиденти
2. От лихви по банкови
депозити и ценни книги
3. От преоценка с ценни
книжа
4. Други приходи
Всичко приходи
Разходи
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка с ценни
книжа
2. От комисионни на инвестиционни посредници
Всичко разходи

2

3

4

16
17

2563
9

976
1

18

307

162

19
20

2118
129
2563

813

2277

691

21

2274

691

22

3

0

2277

691

976
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1
II. Положителен резултат
от инвестиции

2

3

23

286

285

286

285

III. Доход за годината

4

Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Година, приключила на
Наименование на паричните
31 декември
потоци
2011 г. 2010 г.
А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица
2. Парични потоци от други
пенсионни фондове
3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци от сделки
с инвестиции
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица
2. Парични потоци към други
пенсионни фондове
3. П а р и ч н и п о т о ц и к ъ м
пенсион нооси г у ри т ел но т о
дружество
4. Парични потоци от лихви
5. Парични потоци от сделки
с инвестиции
Всичко: изходящи потоци
Б. Изменение на паричните
потоци през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края
на периода
Съставител:
М. Василева

3112

2144

2145
199

1386
108

915
6371

451
4089

6

3

242

15

242
15

136
8

5570
6075

3359
3521

296

568

1078

510

1374

1078

Раздели, групи, статии

67

27

Сума на пасива (А)

Отчет за промените в нетните активи
на разположение на осигурените лица
Хил. лв.
2011 г.
2

2010 г.
3

2

3
39

60

32

38

7

19

0

3

15

20

12

18

2
1

2

1

2

91
91

67
67

Отчет за финансовото състояние
(счетоводен баланс)
Хил. лв.

27

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ
31.12.2011 Г.

Индивидуални партиди

От рицателен доход от инвестиране на средствата на
пенсионния фонд
Начислени такси и удръжки
за пенсионноосигурителното
дружество общо, в т.ч. за:
Удръжки от осигурителните
вноски
Стойност на нетните активи
в края на периода, в т.ч.:
Индивидуални партиди

67

515в. – Доброволен пенсионен фонд „Пенсионноосигурителен институт“ на основание чл. 189
от Кодекса за социално осигуряване обнародва:
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1
Увеличение на стойността на
нетните активи от:
Постъпления от осигурителни
вноски
Прехвърлени средства от други доброволни фондове
Положителен доход от инвестиране на средствата на
пенсионния фонд
Намаления на стойността на
нетните активи от:
Изтеглени средства на осигурени лица

Активи
А. Инвестиции
І. Финансови активи,
отчитани по справедлива стойност, издадени в
Република България
1. Дългови ценни книжа
2. Дялови ценни книжа
Всичко: Финансови акти
ви, отчитани по справедлива стойност, издадени в
Република България
ІІ. Банкови депозити
Общо: Раздел А
Б. Парични средства по
разплащателни сметки
Сума на актива (А+Б)
Пасиви
А. Нетекущи задължения
1. Нетекущи задължения
към осигурените лица
Общо: Раздел А

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев

1
Стойност на нетните активи
в началото на периода, в т.ч.:

ВЕСТНИК

Пояс- Година, прик
нилючила на
телни 31 декември
бележ2011 г. 2010 г.
ки
11

87

58

11.1.
11.2.

25
41

24
22

11.3.

66
21
87

46
12
58

12

4
91

9
67

13

91
91

67
67

91

67
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Отчет за всеобхватния доход

Раздели, групи, статии

Приходи
І. Приходи от инвестиции
1. От лихви по депозити
и ценни книги
2. От преоценка на ценни
книжа
3. Други приходи
Всичко приходи
Разходи
І. Разходи за инвестиции
1. От преоценка на ценни
книжа
Всичко разходи
ІІ.Отрицателен резултат
ІІІ. Доход за годината

Хил. лв.

Пояс- Година, приниключила на
тел31 декември
ни
2011 г. 2010 г.
бележки

15

2

2

16
17

50
3
55

18
20

57
57
2
-

17
17
3

18
19
19

Отчет за паричните потоци по прекия метод
Хил. лв.
Наименование на паричните
потоци

Година, приключила на
31 декември
2011 г.

А. Парични потоци от пенсионноосигурителна дейност
Входящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица
2. Парични потоци от други
пенсионни фондове
3. Парични потоци от лихви
4. Парични потоци oт сделки
с инвестиции
Всичко: входящи потоци
Изходящи потоци
1. Парични потоци, свързани
с осигурените лица
2. Парични потоци към пенсионноосигурителното дружество
3. Парични потоци от сделки
с инвестиции
Всичко: изходящи потоци
Б. Изменение на паричните
потоци през периода
В. Парични средства в началото на периода
Г. Парични средства в края
на периода
Съставител:
М. Василева
6159

2010 г.

32

38

7
1

19
1

8
48

7
65

12

18

2

2

39
53

47
67

-5

-2

9

11

4

9

Изпълнителен директор:
Ал. Георгиев
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Сергей Борисов – ликвидатор на сдружение с
нестопанска цел „Фондация за издигане на социалното доверие“ – в ликвидация по ф. д. № 14397/2005,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Софроний Врачански 125, вх. Б, ет. 4, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.08.2012 г.
в 10 ч. в седалището на фондацията при следния
дневен ред: 1. приемане на отчета на ликвидатора;
2. освобождаване от отговорност на ликвидатора;
3. заличаване на сдружението.
6329
4. – Управителният съвет на сдружение в обществена полза „Национална младежка медийна
асоциация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 19, ал. 3 от устава свиква общо събрание
на адреса на управление на сдружението: София
1463, район „Триадица“, пл. България 1, НДК – административна сграда, ет. 15, офис 4, от 11 ч. на
30.08.2012 г. при следния дневен ред: 1. промени в
устава; 2. избор на членове на контролния съвет; 3.
вписване на допълнителни членове на управителния съвет; 4. избор на изпълнителен директор; 5.
избор на международен секретар. Заседанието на
общото събрание е законно, ако присъстват повече
от 1/2 от членовете му. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с
един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.
6213
1. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Септември – 90“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетноизборно събрание на 3.09.2012 г. в 14 ч. в спортен
комплекс „Септември“, София, кв. Красна поляна,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. приемане отчета на управителния съвет за
2010/2011 г.; 3. приемане бюджета на сдружението
за 2012 г.; 4. утвърждаване действащия устав; 5.
избор на нов управителен съвет. Материалите
за заседанието са на разположение в офиса на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да присъстват.
6288
24. – Управителният съвет на Българска федерация по фехтовка, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
сдружението в 11 ч. на 4.09.2012 г. в залата на ет. 5
на МФВС при следния дневен ред: 1. приемане
изменения и допълнения на Правилника за организацията на дейността на НТС; 2. изменения и
допълнения към устава на БФ Фехтовка.
6087
11. – Управителният съвет на Пресавтоклуб
България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на 10.09.2012 г.
в 19 ч. в ресторант „Интервю“ в сградата на вестникарска група „България“ на Цариградско шосе
47 при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на организацията за изминалата година; 2. финансов отчет на УС; 3. избор на нов член на УС; 4.
утвърждаване на взети решения; 5. определяне на
нов членски внос; 6. набелязване на нови дейности;
7. подготовка на конкурса автомобил на годината;
8. разни. Поканват се всички членове на организацията да вземат участие в събранието.
6250
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1. – Управителният съвет на ВК „ЦСКА“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 18.09.2012 г. в 17 ч.
в София, ул. Асен Йорданов 1 – Спортен комплекс
„Червено знаме“, в заседателната зала на клуба,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността и състоянието
на клуба за периода от 07.2010 г. до 21.08.2012 г.;
проект за решение: ОС приема отчета на УС за
дейността на клуба за същия период; 2. приемане
на годишния отчет за дейността на контролния
съвет за периода от 07.2010 г. до 21.08.2012 г.;
проект за решение: ОС приема годишния отчет на
контролния съвет за същия период; 3. приемане
на годишния счетоводен отчет на ВК „ЦСКА“ за
периода 2010 – 2012 г.; проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на клуба за същия
период; 4. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за периода от 07.09.2010 г.
до датата на провеждане на общото събрание на
клуба; проект за решение: ОС освобождава от отговорност управителния съвет за същия период; 5.
избор на нов управителен съвет на ВК „ЦСКА“; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5941
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Сафари клуб Интернешънъл – България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 18.09.2012 г. в 18 ч. в София,
хотел „Силвър хаус“, бул. Симеоновско шосе 6,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението за 2011 г.; 2. отчет на финансово-ревизионната комисия за 2011 г.; 3. приемане
бюджет на сдружението за 2012 г. и определяне на
членския внос; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 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.
6114
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на студентите по
дентална медицина“ (АСДМ), Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.09.2012 г.
в 18 ч. във Варна, ул. Цар Освободител 150, при
следния дневен ред: 1. прием на кворум; 2. избор
на протоколчик на общото събрание; 3. избор на
комисия по избора; 4. отчет на управителния съвет
за изминалия мандат; 5. избор на председател на
АСМБ – Варна; 6. избор на управителен съвет на
АСМБ – Варна; 7. 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.
6237
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Зов“, Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 7.09.2012 г. в 17,30 ч. в Горна Оряховица, ул.
Пролет 7, вх. А, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за освобождаване на всички
членове на управителния съвет на сдружението; 2.
вземане на решение за избиране на нови членове
на управителния съвет на сдружението; 3. вземане
на решение за прекратяване членството в сдружението на Ивелина Иванова Нилсън по нейна
молба; 4. вземане на решение за приемане на нов
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член на сдружението на Людмила Лупу Розвнщайн;
5. вземане на решение за промени в текстове на
устава на сдружението – променя редакцията на
чл. 30, ал. 5 от устава, като новата редакция става:
„Поканата се поставя и на видно място в сградата,
в която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди заседанието.“; отменя
чл. 43, ал. 1 от устава.
6086
13. – Управителният съвет на сдружение „Взаимопомощ и социална подкрепа“, гр. Долни чифлик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.08.2012 г. в 11 ч. в гр. Долни чифлик, област
Варна, ул. Спартак 7, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2011 г.; 2.
приемане на бюджета за 2012 г.; 3. промени в устава
на сдружението; 4. промени в управителния съвет
на сдружението; 5. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
6083
8. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Родни простори“, гр. Елхово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 01.09.2012 г. в 10 ч. в залата
на хижа „Старият мост“ при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за периода
01.01.2008 – 30.06.2012 г.; 2. приемане на план за
бъдещата дейност; 3. промени в устава на сдружението; 4. избор на нов управителен съвет; 5. избор
на делегат за общото събрание на БТС. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6235
14. – Управителният съвет на Волейболен клуб
„Монтана – Волей“ – Монтана, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
10.08.2012 г. в 10 ч. в седалището на управление на
дружеството – Монтана, спортен комплекс „Огоста“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за представянето на мъжкия отбор на клуба
за 2011 г. и на детско-юношеския отбор за 2011 г.;
проект за решение – ОС приема отчетния доклад
за 2011 г.; 2. приемане на доклада за финансовия
отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема
доклада за финансовия отчет за 2011 г.; 3. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. Начало за регистрация на членовете на сдружението – 9 ч. на
10.08.2012 г. в седалището на управление на дружеството – Монтана, спортен комплекс „Огоста“. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава на сдружението общото събрание
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете в седалището на сдружението.
6323
11. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб Кракра“ – Перник, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
26.08.2012 г. в 10 ч. в залата по джудо – Перник,
ул. Клемент Готвалд 2, при следния дневен ред: 1.
освобождаване членовете на УС на сдружението
поради изтичане на срока, за който са избрани;
2. избор на управителен съвет на сдружението в
състав от трима членове; проекторешение: а) за
членове на управителния съвет се избират: Румен
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Данаилов Чаков от Перник, Юлиян Димитров
Лозанов от Перник, Людмила Николова Николова
от с. Студена; б) за председател на УС се избира
Румен Данаилов Чаков от Перник, който ще представлява сдружението пред трети лица; 3. отчет за
дейността на УС на сдружението за 2011 г.; проекторешение: приема се отчетът на УС за дейността
му през 2011 г.; 4. доклад за финансовото състояние
и представяне на финансов отчет на сдружението
за 2011 г.; 5. разглеждане и приемане на промяна в устава на сдружението в частта му чл. 29 и
чл. 30 (отпадане на задължителното обнародване
в „Държавен вестник“ на поканата за свикване на
общо събрание); 6. разни. Писмените материали
по дневния ред на заседанието са на разположение на членовете на сдружението всеки работен
ден от 9 до 18 ч. до датата на общото събрание
на адреса на сдружението в Перник, ул. Благой
Гебрев, бл. 26, ап. 2, вх. А. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 31 от устава
общото събрание ще се проведе на същата дата и
място един час по-късно (от 11 ч.).
6249
11. – Съветът на настоятелството на „Училищно настоятелство „Червената шапчица“ – Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.09.2012 г. в 17 ч. в Русе, ул. Пирот 3, хотел
„Силендид“, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за организационното и финансовото състояние за периода от 15.04.2010 г. до 31.12.2011 г.;
2. промени в устава на „Училищно настоятелство
„Червената шапчица“ – Русе; 3. приемане на нови
членове; 4. промени в съвета на настоятелството.
Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение за членовете на адрес – Русе, бул. Христо
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Ботев 1, от 9 до 17 ч. всеки ден. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6222
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Спортен клуб „Вега“, Шумен,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 3.09.2012 г. в 10 ч. в Шумен, ул. Искър 1,
вх. 1, ап. 13, при следния дневен ред: 1. приемане
на баланса на сдружението за 2011 г. и баланса
към датата на приключване на ликвидацията; 2.
приемане на пояснителния доклад към баланса
и годишния отчет на ликвидатора; 3. приемане
на решение за освобождаване на ликвидатора от
отговорност; 4. приемане на решение за разпределение на имуществото на сдружението; 5. приемане на решение за заличаване на сдружението
от регистъра за юридическите лица с нестопанска
цел към ШОС. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред и може да се проведе колкото и членове да
се явят.
6085
Илиян Янков Янков – ликвидатор на Тенис
клуб „Аполон“, Бургас, в ликвидация по ф. д.
№ 121/2010 по описа на БОС, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си в 6-месечен срок от
обнародване на поканата до кредиторите в „Държавен вестник“.
6238
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