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Министерство
на финансите
 Наредба за   допълнение на Наредба
№ Н-18 от 2006 г. за регистриране и
отчитане на продажби в търговските
обекти чрез фискални устройства
80

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по ико
номическата политика, енергетика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Димитър Анастасов Карбов
като член на Комисията по икономическата
политика, енергетика и туризъм.
2. Избира Стоян Иванов Иванов за член
на Комисията по икономическата политика,
енергетика и туризъм.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9247

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Парламентарната
анкетна комисия за проучване на случаи,
при които има факти, данни и документално
аргументирани публични разследвания, вклю
чително и на прекратени дела и преписки
за корупция по високите етажи на властта,
довели до лично облагодетелстване на опре
делени лица, ощетяване и значителни вредни
последици за държавата
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание и Решение
на Народното събрание за създаване на Парламентарна анкетна комисия за проучване на
случаи, при които има факти, данни, документално аргументирани публични разследвания,
включително и на прекратени дела и преписки
за корупция по високите етажи на властта,
довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и значителни вредни
последици за държавата (ДВ, бр. 74 от 2012 г.)
РЕШИ:
Избира К ирчо Димитров Димитров за
член на Парламентарната анкетна комисия за
проучване на случаи, при които има факти,

данни, документално аргументирани публични
разследвания, включително и на прекратени
дела и преписки за корупция по високите
етажи на властта, довели до лично облагодетелстване на определени лица, ощетяване и
значителни вредни последици за държавата.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

9248

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна парламентарна ан
кетна комисия за проверка на всички данни,
факти и обстоятелства за решения и действия
по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края
на месец март 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 34 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни,
факти и обстоятелства за решения и действия
по проекта АЕЦ „Белене“ от 2002 г. до края
на месец март 2012 г.
2. В изпълнение на правомощията си по
предходната точка Временната парламентарна
анкетна комисия да извърши необходимите
действия в срок от два месеца и представи
доклад.
3. Временната парламентарна анкетна
комисия да се състои от 13 народни предс та ви т ели, изл ъчени на п ропорц иона лен
принцип в съответствие с числеността на
парламентарните групи:
– от Парламентарната група на ПП ГЕРБ – 6
народни представители;
– от Парламентарната група на Коалиция
за България – 2 народни представители;
– от Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – 2 народни представители;
– от Парламентарната група „Синята коалиция“ – 1 народен представител;
– от Парламентарната група на партия
„АТАК А“ – 1 народен представител, и
– 1 независим народен представител.
4. Избира председател, заместник-председател и членове, както следва:
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Председател: Диан Тодоров Червенкондев.
Заместник-председател:
Иван Николаев Иванов.
Членове:
Станислав Стоянов Иванов,
Доброслав Дилянов Димитров,
Диана Иванова Йорданова,
Ралица Тодорова Ангелова,
Светлин Димитров Танчев,
Марио Иванов Тагарински,
Венцислав Асенов Лаков,
Петър Владимиров Димитров,
Петър Атанасов Курумбашев.
5. Заседанията на Временната парламентарна комисия се излъчват по Българската
национална телевизия и по Българското национално радио.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 332
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награж давам проф. д-р Стоян Иванов
Дурин с медал „За заслуга“ за значителния
му принос в областта на счетоводството и
независимия финансов одит.
Издаден в София на 1 октомври 2012 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Диана Ковачева

9249

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия за наблюдение на
дейността на Държавната комисия за енер
гийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 1, ал. 2, т. 18 и ал. 7, чл. 19 и
чл. 20, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията за наблюдение на дейността
на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране се състои от 6 народни представители – по един от всяка парламентарна група
и един независим народен представител.
2. Избира председател, зам.-председател и
членове на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране, както следва:
Председател: Димитър Борисов Главчев от
Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Заместник-председател: Мартин Димитров
Димитров от Парламентарната група „Синята
коалиция“.
Членове:
Румен Стоянов Овчаров от Парламентарната група на Коалиция за България;
Рамадан Байрам Аталай от Парламентарната група на „Движение за права и свободи“;
Любомир Владимиров Владимиров от
Парламентарната група на партия „АТАК А“;
Димитър Анастасов Карбов – независим
народен представител.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 3 октомври 2012 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
9250
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9123

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11
от 2 октомври 2012 г.

по конституционно дело № 1 от 2012 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен
Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, при участието на секретар-протоколиста
Милена Петрова разгледа в закрито заседание на 2 октомври 2012 г. конституционно
дело № 1 от 2012 г., докладвано от съдията
Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията.
Делото е образувано на 16.01.2012 г. по
иска не на 56 народ н и п редс та ви т ел и о т
41-вото Народно събрание за установяване
противоконституционност и несъответствие
с общопризнатите норми на международното
право и с международните договори, по които
България е страна, на чл. 11, ал. 1, т. 8 от
Закона за Българската телеграфна агенция
(ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Народните представители, отправили искането до Конституционния съд, считат, че
разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за
Българската телеграфна агенция е дискриминационна и противоречи на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията),
принципа на върховенство на Конституцията
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(чл. 5, ал. 1 от Конституцията) и принципа
за равноправие на гражданите (чл. 6 от Конституцията). Оспорената разпоредба според
народните представители създава изрична
забрана за заемане на определена държавна
длъжност по отношение на категория лица с
определено обществено положение в миналото, като по този начин пряко се ограничават
конституционни права на група български
граждани.
В искането се твърди, че принадлежността
в миналото към структурите на тайните служби – Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, не
може да бъде основание за ограничаване на
конституционни права и в частност за забрана
за заемане на определена длъжност.
Вносителите на искането приемат, че чл. 11,
ал. 1, т. 8 от Закона за Българската телеграфна
агенция съдържа непропорционално ограничаване на човешки права по смисъла на
Конвенцията за защита на правата на човека и
основните свободи (ДВ, бр. 66 от 14.08.1992 г.).
Според тях оспорената норма противоречи на
чл. 14 от Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи; чл. 2, чл. 25,
буква „с“ и чл. 26 от Международния пакт
за граждански и политически права; чл. 20
и 21 от Хартата на основните права в Европейския съюз; Европейската социална харта
и Всеобщата декларация за правата на човека
и на други международни договори, по които
България е страна.
С определение от 1 март 2012 г. Конституционният съд е допуснал до разглеждане по
същество искането на народните представители за установяване на противоконституционността на посочената разпоредба от Закона
за Българската телеграфна агенция, както и
на нейното несъответствие с общопризнатите
норми на международното право и с международните договори, по които България е
страна. Като заинтересувани страни по делото
с оглед неговия предмет са конституирани
Народното събрание, Президентът на репуб
ликата, Министерският съвет, министърът
на правосъдието, Българската телеграфна
агенция, Асоциацията на разузнавачите от
запаса, Национална асоциация сигурност,
Съюзът на юристите в България и Институтът
за модерна политика.
Становища са представени от Президента
на републиката, Министерския съвет, Българската телеграфна агенция, Асоциацията на разузнавачите от запаса, Национална асоциация
сигурност, Съюза на юристите в България и
Института за модерна политика. В становищата на Министерския съвет, Президента на
републиката и Българската телеграфна агенция
се поддържа, че искането за обявяване противоконституционността и несъответствието
с общопризнатите норми на международното
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право и с международните договори, по които
България е страна, на атакувания текст от
Закона за Българската телеграфна агенция е
неоснователно. Асоциацията на разузнавачите
от запаса, Национална асоциация сигурност,
Съюзът на юристите в България и Институтът
за модерна политика подкрепят искането на
народните представители.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересуваните страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
Въведената забрана за български граждани
да бъдат избирани за генерален директор на
Българската телеграфна агенция (БТА), както
и да бъдат назначавани за заместник генерален директор на БТА и главен секретар на
БТА при положение, че са били щатни или
нещатни сътрудници на бившата Държавна
сигурност и/или на разузнавателните служби
на Българската народна армия, противоречи
на принципа на правовата държава (чл. 4,
ал. 1 от Конституцията), на принципа на равноправие на гражданите (чл. 6, ал. 2 от Конституцията) и представлява дискриминация,
въведена със закон. Оспорената разпоредба
има лустрационен характер – създава изрична
забрана за заемане на определени длъжности
по отношение на конкретна група български
граждани, заемали определено обществено
положение в миналото. Тази разпоредба не
допуска лица с установена принадлежност
към тайните служби на тоталитарната държава да бъдат избирани или назначавани в
ръководството на БТА.
Негативната оценка в публичното пространство по отношение на дейността на тайните
служби на тоталитарната държава не бива да
влияе върху упражняването на конституционните права на гражданите в съвременното
демократично общество. Недопустимо е тази
негативна обществена оценка за миналото да
бъде основание за ограничаване на конституционните права на български граждани при
действието на демократичния основен закон
на страната от 1991 г.
Оспорената разпоредба е конституционно
нетърпима, доколкото има дискриминационен
характер по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Конституцията. При това законът не въвежда обща
забрана за заемане на публични длъжности от
сътрудници на тоталитарните тайни служби.
Ограничението се установява единствено за
ръководството на БТА, но не и за заемане на
висши държавни длъжности, както и за органите на местното самоуправление и местната
администрация.
Практиката на Конституционния съд на
Република България определя, че принадлежността в миналото към структурите на
тоталитарните тайни служби не може да бъде
основание за ограничаване на конституционни
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права, и в частност за забрана за заемане на
определена длъжност (вж. Решение № 14 от
1992 г. на Конституционния съд; Решение № 1
от 2005 г. на Конституционния съд; Решение
№ 11 от 2009 г. на Конституционния съд и
Решение № 11 от 2011 г. на Конституционния
съд). Конституционният съд няма основание
да се отклони от трайната си практика. Нещо
повече, с оспорения лустрационен текст по
недопустим начин се въвежда колективна
отговорност, без да се преценява конкретната
дейност на отделните лица. С Решение № 10
от 1997 г. на Конституционния съд се приема, че по този начин се създават условия за
накърняване на достойнството и правата на
гражданите, „които са конституционно защитени ценности“. В същото решение съдът
извежда задължение за българската държава
законово да гарантира достойнството и правата на личността, като същевременно осигури
правото на информация на обществото при
спазване на конституционните условия на
чл. 41, ал. 1 от Конституцията.
Оспореният текст от Закона за БТА нарушава принципа на равенство пред закона (чл. 6,
ал. 2 от Конституцията). В Конституцията
равенството на всички граждани пред закона
е формулирано като конституционен принцип,
присъщ на всяко демократично общество. То
е прокламирано като общочовешка ценност
(вж. Решение № 14 от 1992 г. на Конституционния съд) и на общо основание се отнася
и за възможността за заемане на публични
длъжности. Дори и временното отклонение от
него чрез въвеждане на законови ограничения
противоречи на конституционните разпоредби
(Решение № 1 от 1993 г. на Конституционния
съд). Равноправието на гражданите включва
еднаквото им третиране от държавната власт.
Сътрудниците на тайните служби на тоталитарната държава са осъществявали „правно
регламентирана дейност и като цяло нейната
аморалност може да бъде имплицирана само
ако действащото по това време право е било
обявено за противоконституционно“ (Решение
№ 10 от 1997 г. на Конституционния съд).
„Поначало принадлежността към бившата
Държавна сигурност не засяга доброто име“
(Решение № 10 от 1997 г. на Конституционния съд) на съответната категория лица и не
може да играе ролята на критерий за оценка
на техните професионални умения и качества.
Използваният критерий за ограничаване
на права е свързан с личното и общественото
положение на гражданите (Решение № 11 от
2009 г. на Конституционния съд и Решение
№ 11 от 2011 г. на Конституционния съд). Той
попада сред критериите, по които Конституцията забранява да се въвеждат ограничения
на правата на гражданите, което се отнася и
за заемане на която и да е публична длъжност. Тази дискриминационна мярка лишава
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определен кръг лица от възможността да бъдат избирани за генерален директор на БТА,
както и да бъдат назначавани за заместник
генерален директор на БТА и главен секретар
на БТА независимо от това, че отговарят на
всички други изисквания на закона за заемане
на тези длъжности.
Сътрудничеството с тайните служби на
т о та л и тарната д ърж а ва се оцен я ва к ат о
социален признак, на основата на който
не може да се въвеж дат ограничени я на
конституционни права, доколкото се стига
до дискриминация в противорeчие с чл. 6,
ал. 2 на Конституцията (Решение № 11 от
2009 г. на Конституционния съд). Признакът
„сътрудник“ на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия вече е бил оценяван като лустрационен
и дискриминационен (Решение № 8 от 1992 г.
на Конституционния съд; Решение № 11 от
1992 г. на Конституционния съд; Решение
№ 2 от 1999 г. на Конституционния съд и
Решение № 11 от 2011 г. на Конституционния
съд). На това основание Конституционният
съд е обявявал за противоконституционни с
посочените по-горе решения разпоредби от
Закона за банките и кредитното дело, Закона
за пенсиите, Закона за администрацията и
Закона за дипломатическата служба.
Оспореният текст представлява непропорционално ограничаване на човешки права по
смисъла на Конвенцията за защита правата
на човека и основните свободи (ДВ, бр. 66
от 1992 г., в сила за Република България от
07.09.1992 г.) и практиката на Европейския съд
за правата на човека в Страсбург. В своята
трайна практика Съдът в Страсбург приема, че въвеждането на лустрационни норми
ограничава човешки права, гарантирани с
Европейската конвенция. Съдът допуска в
поредица от свои решения, че подобни мерки
могат да преследват допустима от конвенцията цел, когато „състоянието на обществото
налага създаването на защитни механизми
за демократичното устройство“. В същото
време обаче изрично се изтъква, че подобни
ограничения и лустрационни текстове биха
били оправдани само ако са пропорционални
на преследваните цели. Според съда ограничаването на някои човешки права чрез
лустрация е пропорционално в посткомунистическите държави в периода на преход
от тоталитарна към демократична система,
доколкото съществуват сериозни рискове за
този преход. Отдалечаването на тези мерки
във времето обаче ги прави непропорционални на преследваните цели. Съдът отстоява
разбирането, че лустрационните мерки могат да имат само временен характер, докато
съществува заплаха за демократичния ред.
При липса на такава заплаха лустрацията
би била непропорционална по смисъла на
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Конвенцията. Както отбелязва Европейският
съд за правата на човека, това с още по-голяма сила е валидно за държава – член на
Европейския съюз, „защото демократичното
є устройство е извън съмнение“ (вж. Sidabras
and Džiautas vs Lithuania – Applications nos
55480/00 and 59330/00; Rainys and Gasparavičius
vs Lithuania – Applications nos 70665/01 and
74345/01; Ždanoka v Latvia – Application no
58278/00). Оспореният законов текст е изцяло
в несъответствие с чл. 14 от Конвенцията
за защита правата на човека и основните
свободи, доколкото той изисква упражняването на правата и свободите, предвидени в
Конвенцията, да бъде осигурено без всякаква
дискриминация, основана на какъвто и да
е признак.
Атакуваната пред Конституционния съд
разпоредба на Закона за БТА влиза в противоречие с чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от Международния
пакт за икономически, социални и културни
права (ДВ, бр. 43 от 28.05.1976 г., в сила от
23.03.1976 г.). Държавите – страни по този пакт,
се задължават да осигуряват упражняването на
провъзгласените в него права без каквато и да
е дискриминация, основаваща се на раса, цвят
на кожата, пол, език, религия, политически и
други убеждения, народностен или социален
произход, имотно състояние, рождение или
всякакви други признаци. Ограничаването на
възможността да се заемат определени публични длъжности на основание съпричастност
на определени лица към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия дискриминира тези лица по
смисъла на цитираните текстове от Международния пакт за икономически, социални и
културни права. Правото на труд е определено
като едно от основните човешки права от
тъй нареченото „второ поколение“ човешки
права и се урежда в чл. 6 на пакта. В същото
време оспорената разпоредба противоречи
и на чл. 25, буква „с“ от Международния
пакт за граждански и политически права
(ДВ, бр. 43 от 28.05.1976 г.), доколкото всяка
държава – страна по този пакт, е длъжна да
осигури и гарантира на гражданите си „без
каквато и да е дискриминация“ право на
достъп при общи условия на равенство до
всички държавни служби.
С Решение № 18 от 1997 г. Конституционният съд приема, че законодателят може да
установява конкретни изисквания за заемане
на определени постове и длъжности, което не
представлява нарушение на правото на труд и
избор на професия. Атакуваният от народните представители текст от Закона за БТА не
въвежда конкретни изисквания за заемане на
определени публични длъжности, а създава
ограничения чрез въвеждане на забрана да
бъдат избирани за генерален директор на БТА,
както и да бъдат назначавани за заместник
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генерален директор на БТА и главен секретар
на БТА на определена категория лица независимо от тяхната професионална квалификация,
качества и опит. По този начин разпоредбата
от Закона за БТА дискриминира една група
български граждани в нарушение на чл. 6,
ал. 2 от Конституцията.
Атакуваният текст не съответства и на чл. 1,
т. 1 и 2, чл. 2 и чл. 3, буква „б“ от Конвенция
№ 111 относно дискриминацията в областта на
труда и професиите (ДВ, бр. 35 от 02.05.1997 г.)
на Международната организация на труда.
Като изрично не допуска дискриминация в
сферата на труда, Конвенцията предвижда, че
„различията, изключенията или предпочитанията, които се основават на квалификационните изисквания, установени за определена
работа, не се смятат за дискриминационни“.
Въвеждането на ограниченията за заемане на
определени публични длъжности, основани
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
не е свързано с никакви квалификационни
изисквания, доколкото последните определят
възможността на определено лице да извършва
конкретна дейност в зависимост от професионалните му умения и опит. Доколкото
ограниченията, въведени с оспорената норма,
не се основават на специфични изисквания,
установени за определена длъжност, то те по
своята природа са дискриминационни. Ограничавайки възможностите за професионална
реализация на група български граждани, този
лустрационен текст противоречи и на чл. 48,
ал. 3 от Конституцията, доколкото ограничава
свободния избор на професия и легитимното
очакване, че при определен професионален
опит и квалификация съответните лица могат
да бъдат назначени на публични длъжности
при положение, че отговарят на всички изисквания за тяхното заемане.
Несъстоятелен е доводът, че законодателят
отказва на определена група лица възможността да заема длъжностите генерален директор
на БТА, заместник генерален директор на БТА
и главен секретар на БТА не като репресивна
мярка, а в защита на обществения интерес.
Неприемливо е да се твърди, че с въведените
чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за БТА ограничения
е спазен принципът на пропорционалност, тъй
като, от една страна, се изисква Българската
телеграфна агенция да е „национален независим информационен институт“, а, от друга
страна, ограниченията се отнасят само до
тесен кръг от длъжности в агенцията. Оттук
се прави извод за целесъобразността на въведеното изискване ръководните длъжности да
не се заемат от лица, които са били щатни или
нещатни сътрудници на бившата Държавна
сигурност и/или разузнавателните служби на
Българската народна армия, доколкото то е
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пропорционално и оправдано с оглед целта
на закона да се гарантира независимост в
информационната дейност на агенцията. Подобен извод е нелогичен, доколкото с оглед
постигане на пълна независимост на БТА
като висша цел на законодателя може да бъде
обосновано въвеждане на това ограничение
не само с ръководните, но и за всички длъжности в БТА.
Неприемливо е твърдението за несъотносимост на мотивите към Решение № 11 от
2011 г. по к.д. № 8 от 2011 г. на Конституционния съд към настоящото конституционно
дело, доколкото посоченото решение се отнася
до разпоредби, свързани с дипломатическата
служба, която е част от системата на изпълнителната власт. Наистина БТА не е държавен
орган, нито длъжностите генерален директор
на БТА, заместник генерален директор на
БТА и главен секретар на БТА са част от
държавната администрация. В същото време
текстът на чл. 6, ал. 2 от Конституцията е
категоричен и универсален, що се отнася до
принципа на равенството на гражданите пред
закона и недопускането на дискриминация.
Неговото прилагане не се ограничава единствено до държавната служба, а се отнася до
всички сфери на обществения живот. Поради
това мотивите към Решение № 11 от 2011 г.
са напълно съотносими за настоящото конституционно дело.
Разбирането, според което една от основните цели на Закона за БТА е да гарантира
независимост на институцията, включително
и чрез въвеждане на ограничителния текст
на чл. 11, ал. 1, т. 8, не кореспондира с изискванията на принципа на правовата държава. Още по-неприемливо е обвързването на
въведените ограничения с реализирането на
нормата на чл. 40, ал. 1 от Конституцията,
според която печатът и другите средства за
масова информация са свободни и не подлежат
на цензура. В съвременната демократична
държава е недопустимо която и да е свобода
да бъде гарантирана посредством законодателно ограничаване на конституционни права
на гражданите.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен и за
несъответстващ на международните договори,
по които България е страна, чл. 11, ал. 1, т. 8
от Закона за Българската телеграфна агенция
(ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Съдиите Владислав Славов, Благовест
Пунев, Румен Ненков и Кети Маркова са под
писали решението с особено мнение.
Председател:
Евгени Танчев
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 1 от 2012 г.
на конституционните съдии Владислав Сла
вов, Благовест Пунев, Румен Ненков и Кети
Маркова
Аналогично на особеното мнение, с което
първите трима от нас са подписали решението по к.д. № 8 от 2011 г., изразяваме своето
несъгласие с взетото с гласовете на мнозинството съдии решение за установяване на
противоконституционност и несъответствие с
международните договори, по които България
е страна, на чл. 11, ал. 1, т. 8 от Закона за
Българската телеграфна агенция (ЗБТА – ДВ,
бр. 99 от 2011 г.). Съображенията ни за това
са следните:
1. Оспорената разпоредба въвежда несъвместимост на заемането на длъжността генерален директор на Българската телеграфна
агенция (БТА), а по силата на чл. 17, ал. 3 и
8 ЗБТА и на длъжностите заместник генерален директор на БТА и главен секретар на
БТА с щатно или нещатно сътрудничество
на бившата Държавна сигурност и/или на
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. В постановеното решение
противоконституционността на посочената
разпоредба е обоснована с противоречието є
с принципите на правовата държава – чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, и равенството на
г ра ж даните пред закона – чл. 6, а л. 2 от
Конституцията. Според мнозинството съдии
дискриминационният характер на оспорената
разпоредба се определя от обстоятелството, че
забранява заемането на ръководни длъжности
в държавната информационна агенция на определена категория лица, заемали определено
обществено положение в миналото, като така
по недопустим начин се въвежда колективна
отговорност за цяла група български граждани, без да се преценява конкретната дейност
на всеки поотделно, с което се накърняват
достойнството и правата на отделната личност.
Споделяме виждането, че оспорената лустрационна разпоредба има своето юридическо
основание в Закона за достъп и разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия от 2006 г. (ЗДРД…).
Принадлежността към репресивните структури на тоталитарния режим на ръководните
лица в БТА подлежи на обявяване по силата
на разпоредбата на чл. 3, ал. 1, т. 19 ЗДРД…,
която не е обявена за противоконституционна
и продължава да действа. Осветляването на
щатните и нещатните сътрудници на такива
структури става не произволно, а съобразно
правно регламентирана процедура. Законът изчерпателно посочва публичните длъжности, за
които се отнася, установява кръга на фактите,
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които трябва да станат обществено достояние,
предвижда създаването на независима комисия
като специализиран орган, който да обяви
принадлежността към секретните служби,
и въвежда съдебен контрол върху нейните
действия. По този начин, от една страна, гарантира правото на защита на заинтересувания
гражданин и достоверността на документите
за принадлежност, а от друга, предотвратява възможността лицата, заемащи значими
публични длъжности, да бъдат поставяни в
зависимост чрез неправомерно и избирателно
използване на данни за тяхното минало.
Категорични сме, че ЗДРД… не е приет само
с оглед осигуряване на достъп на обществото
до информация за миналото на лицата, които
заемат публични длъжности, но и с оглед на
това да се направи информирана преценка за
допустимостта да продължат да заемат или
да бъдат назначавани на такива длъжности.
Ограничението по чл. 11, ал. 1, т. 8 ЗБТА не се
отнася за властова позиция, която се получава
в резултат на упражняването на общо, равно
и пряко избирателно право. Затова в случая
не може да се поставя въпросът за зачитане
на народния суверенитет, който по принцип
не може да се поставя под предварителни
ограничения извън информираността на избиращия за миналото на избирания.
Като дава отрицателна морално-политическа оценка на миналото на определена категория лица, ЗДРД… предоставя възможност със
съответно индивидуално решение или по общ
начин – чрез неперсонифициран нормативен
акт, да се решават въпросите, свързани с назначенията на публични длъжности (в случая
посочените в чл. 3, т. 19 ЗДРД…), въпреки
че самият закон не предвижда ограничения
за заемането им. След като са изпълнени
законовите критерии за установяване на
принадлежност към репресивните служби на
стария режим, нормативният подход, който е
приложен с оспорените текстове на ЗБТА, е
за предпочитане пред решения ad hoc, които
не са гарантирани срещу субективизъм и неравно третиране на засегнатите лица.
Аргументът, че този подход е недопустим
от конституционно гледище, тъй като нормативно се създава колективна презумпция за
укоримост на определена категория правно
регламентирани дейности, осъществявани при
тоталитарния режим, а именно – сътрудничеството на секретните служби на този режим,
е неприемлив, тъй като тоталитарните практики са получили своето морално и правно
осъждане. Тези практики са се реализирали
чрез дейността на репресивните органи на
стария режим, които са притежавали определен персонален състав – щатни и извънщатни
сътрудници, предмет на обявяване със ЗДРД…
Конкретното установяване на дейността и съответно вината на всеки от бившите сътрудници
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не само не е възможно поради огромния архив
от досиета и тяхното прочистване непосредствено след промените през 1990 г., но и не
е необходимо, тъй като принципът на юридическото равенство, прогласен с чл. 6, ал. 2
от Конституцията, не е нарушен – определена
категория лица с установена принадлежност
към структурите на ДС и РУБНА се третират
по еднакъв начин по отношение заемането
на определени публични длъжности. Доводът, че в други публични структури все още
не се предвижда лустриране на ръководните
кадри, не може да аргументира извода за
противоречие на оспорената разпоредба от
ЗБТА с чл. 6, ал. 2 от Конституцията, защото
от това обстоятелство не следва отпадане на
необходимостта от въвеждането на конкретни
ограничения в системата на националните
информационни институти.
Оспорената разпоредба не е дискриминационна, тъй като не предвижда ограничения
на права въз основа на някой от изчерпателно
посочените признаци в посочения конституционен текст. Невярно е твърдението, че с
нея се въвежда дискриминация на плоскостта
на един от тези признаци – обществено положение, тъй като този признак не може да
се свърже с принадлежността към бившата
ДС и РУБНА. Тази принадлежност поставя
въпроса за двойствения обществен статус
на лицето, сътрудничило на тайните репресивни структури, тъй като в миналото това
лице освен официалното положение, което
само по себе си не представлява пречка за
заемане на длъжност по чл. 3, т. 19 ЗДРД…,
е притежавало и друго, секретно положение,
което не само не е „обществено“, но по силата на закон е получило негативна морално-политическа оценка. По тази причина
рестрикцията, приложена относно тези лица,
не е дискриминационна, тъй като принципът
на равенство пред закона означава еднакво
третиране на еднаквите случаи и различно
на различните, т. е. изисква да се отчитат
различията между хората – от една страна
техните заслуги, както и обратно – техните
действия с негативни последици.
В решението се поддържа разбиране, че
служителите и сътрудниците на репресивните
служби са упражнявали правно регламентирана дейност, макар и в условията на тоталитарен
режим, което дава основание приложената
към тях рестрикция да се квалифицира като
дискриминационна и противоречаща на принципа на правовата държава. Не споделяме
този позитивистки подход към правото като
неутрално по отношение на общовалидните
човешки ценности, защото води до обезценяване на неговата морална стойност и извежда
легитимността му формално – само от това,
че е установено от държавата, независимо от
това, дали е тоталитарна по същността си и
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нихилистична към човешките права. Такова
„право“ не може да бъде зачетено при действието на новата демократична Конституция
от 1991 г., която има непосредствено отменително действие по отношение на противоречащия є предходен правен ред – § 3, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Основния закон.
Принципът на равенството пред закона не
изключва правото на законодателно установяване на конкретни изисквания за заемане на
определени постове и длъжности, в случая в
БТА. Това са изисквания от професионален
характер, които са абсолютно неотносими
към чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Според
закона БТА е национален институт, чието
основно предназначение е при спазване на
изискванията за независимост, обективност
и добросъвестност да разпространява пълна,
точна, безпристрастна, достоверна и навременна информация както по отношение на
обществото като цяло, така и по отношение
на най-важните органи на държавната власт
и управленчески структури. За съответните
ръководни длъжности принадлежността към
структурите на тайните служби на тоталитарния режим представлява негатив за лицето,
което ги заема или се кандидатира да заеме,
тъй като създава обосновано съмнение в
неговата лоялност с оглед съобразяване на
дейността му с принципите на новата демократична информационна политика на държавата.
Оспорените ограничения са мотивирани от
съображения за целесъобразност, защото се
изхожда от убеждението, че бившите сътрудници на секретните служби не би трябвало
да ръководят една от най-значимите информационни институции в държавата. С тях не
се нарушава гарантираното от Конституцията
право на труд и свободен избор на професия
за тези лица, тъй като извън публичните
длъжности, посочени в чл. 3, т. 19 ЗДРД…,
те могат да работят и да бъдат назначени на
всякакви други длъжности в БТА.
2. Неоснователна е тезата на мнозинството,
че ограничението за заемане на ръководни
и представителни длъжности в системата
на БТА е несъвместимо с международните
задължения на страната, произтичащи от
Конвенцията за защита на правата на човека
и основните свободи (КЗПЧОС) на Съвета на
Европа, Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП),
Хартата на основните права на Европейски
съюз (Хартата на ЕС) и Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и
професиите на Международната организация
на труда (МОТ).
Забраната за дискриминация по чл. 14
КЗПЧОС се простира само върху правата и
свободите, предвидени в Конвенцията, между
които не фигурира правото на индивида на
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равен достъп до представителните и ръководните публични длъжности (в този смисъл вж.
решението от 1986 г. на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ) по делото Glasenapp
срещу Германия). От трайната и непротиворечива практика на ЕСПЧ следва, че изискването
за лоялност към демократичните принципи по
отношение на държавната администрация и
професиите, пряко обслужващи обществените
интереси, съставлява компонент на легитимната цел демокрацията да е в състояние да се
самозащитава. Такава лоялност не може да
се очаква от лица, обвързали миналото си с
репресивните тайни служби на тоталитарната
държава. В такива случаи ограничаването на
достъпа до съответните длъжности е допустимо, стига да е пропорционално в светлината
на историческия, политическия и социален
опит на всяка отделна държава, както и на
конкретната степен на опасност за демократичните є устои (вж. решението на ЕСПЧ
по делото Vogt срещу Германия). Дори и за
консолидираните стари демокрации ЕСПЧ
приема, че държавата разполага с „легитимен
интерес“ да изисква от държавните служители
„специална връзка на доверие и лоялност“,
защото тези служители в известен смисъл са
носители на нейния суверенитет (вж. решението от 1999 г. на ЕСПЧ по делото Pellegrin
срещу Франция).
Отново подчертаваме, че така изложените
положения не само не се изключват, а дори
се потвърждават от практиката, на която се
позовава мнозинството съдии във взетото в
противоположната посока решение. С решенията по делата Sidabras, Dziautas срещу Литва от
2004 г. и Raynis, Gasparavicius срещу Литва от
2005 г. изрично е прието, че ограничението по
отношение на бивши служители и сътрудници
на КГБ да заемат определени длъжности е
оправдано от гледна точка на легитимните
цели, свързани със защита на националната
сигурност, обществената безопасност, икономическата основа на обществото и правата и
свободите на другите, но жалбите са уважени
само поради непропорционалността на това
ограничение, тъй като несвоевременно е засегнало служебни позиции в частния, а не в
публичния сектор.
Решението на ЕСПЧ от 2006 г. по делото
Zdanoka срещу Латвия поначало е неотносимо
към настоящия конституционен спор, защото
няма връзка с въпроса за дискриминацията
по чл. 14 КЗПЧОС, но интересно е да се отбележи, че с окончателният акт на Голямата
камара е отхвърлена жалбата за ограничаване
на пасивното избирателно право на участие в
парламентарни и местни избори само защото
жалбоподателката е била активист на партия,
която с дейността си е поставяла в опасност
независимостта на държавата, както и правата
и свободите на гражданите.
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С въведените ограничения по отношение на
лицата, сътрудничели на тоталитарните тайни
служби, не се накърняват непропорционално
трудови права, така както са установени от
МПИСКП, Хартата на ЕС и Конвенция № 111
на МОТ. Създаден е само един допълнителен
критерий за заемане на висши ръководни и
представителни длъжности в националния
информационен институт, който е свързан
с предотвратяване на нелоялност спрямо
принципите на демокрацията, държавния
и обществен интерес. Става въпрос за доп ъ лни телно к ва лификац ионно изиск ване
за заемане на определена високопоставена
работа, което не може да се третира като
дискриминационно съгласно чл. 1, т. 2 от
Конвенция № 111 на МОТ. Кандидатите за
съответните длъжности не се лишават от
правото да изкарват прехраната си с труд,
свободно избран и приет (чл. 6 МПИСКП),
о т п ра во т о да раб о т я т и л и у п ра ж н я ват
свободно избрана професия (чл. 15, т. 1 от
Хартата на ЕС). При това подлежащата на
контрол разпоредба действа занапред и е
приложима спрямо новите назначения, които
ще последват влизането в сила на закона. Тя
отговаря напълно на препоръките по т. 11 от
Решение № 1096(1996) на Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа, които след
настоящото решение за пореден път ще останат неизпълнени.
Конституционни съдии:
Владислав Славов
Благовест Пунев
Румен Ненков
Кети Маркова
9122

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Ислямска република
Афганистан за сътрудничество в борбата с
престъпността
(Одобрено с Решение № 373 от 1 юни 2007 г.
на Министерския съвет. В сила от 24 април
2012 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Ислямска република
Афганистан, наричани по-нататък „Страни“,
желаейки да си сътрудничат в противодействието на престъпността по по-ефективен
начин като средство за защита на техните
демократични общества и общи ценности;
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зачитайки правата на лицата и върховенството на закона;
като се основават на значението от осъществяването на ефективно двустранно полицейско сътрудничество в борбата с тежката
и организираната престъпност;
стремейки се да допринесат за развитието и
укрепването на техните двустранни отношения;
убедени във важността на международното
сътрудничество в борбата срещу тероризма,
трафика на наркотици и търговията с хора;
позовавайки се на международните конвенции, по които техните държави са страни,
сключиха това Споразумение за следното:
Член 1
Предмет на Споразумението
(1) Страните си сътрудничат в разкриването и предотвратяването на следните престъпления:
а) престъпления срещу личността;
б) тероризъм;
в) финансиране на тероризъм;
г) незаконен трафик на наркотични вещества и прекурсори;
д) незаконен трафик на огнестрелни оръжия
и взривни вещества и стоки и технологии с
двойна употреба;
е) незаконна миграция и трафик на хора;
ж) международна организирана престъпност;
з) подправяне на разплащателни средства
и разпространение на такива средства;
и) незаконни финансови трансакции, икономически престъпления и изпиране на пари;
й) изнудване;
к) измама;
л) корупция;
м) кражба;
н) престъпления срещу правата на интелектуална собственост;
о) контрабанда;
п) престъпления срещу околната среда;
р) други престъпления.
(2) Страните си сътрудничат и в други
области от взаимен интерес, включително
размяна на експерти, обучение на полицейски
служители, предоставяне на законодателни
текстове и публикации, посветени на тематика,
свързана с предмета на това Споразумение.
Член 2
Компетентни органи
(1) Компетентните органи за прилагането
на това Споразумение са:
За правителството на Република България:
министърът на вътрешните работи и упълномощени от него длъжностни лица.
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За правителството на Ислямска република
Афганистан:
министърът на вътрешните работи.
(2) Компетентните органи могат в съответствие с националното законодателство на
техните държави да си сътрудничат пряко и
да определят подробни правила на това сътрудничество по взаимно съгласие в писмена
форма.
(3) Страните улесняват ефективното сътрудничество между техните компетентни органи
и насърчават размяната на експерти, включително изпращането на офицери за връзка.
Член 3
Борба с тероризма
За борбата с тероризма Страните в съответствие с това Споразумение:
Обменят оперативна информация относно:
– действия или движение на терористи
или терористични групи; подправени или
фалшиви документи за пътуване; трафик на
оръжие, взривни вещества или чувствителни
материали; използването на информационни
технологии и съобщения от терористични
групи; и заплахата, породена от притежаването на оръжия за масово унищожение от
терористични групи;
– планирани или извършени актове на тероризъм, относно лицата, участвали в такива
актове и методите и техническите средства,
използвани за извършване на терористични
актове;
– терористи и терористични групи и членовете на тези групи, които планират, извършват, подбуждат, подпомагат, съдействат
или извършват опит за или терористичен акт
на територията на държавата на съответната
страна, насочени срещу държавата на другата
страна, както и информация, необходима за
борбата с тероризма и предотвратяването на
престъпления, застрашаващи националната
сигурност;
– борбата с радикализацията и наемането
на терористи.
Член 4
Борба с незаконния трафик на огнестрелни
оръжия, взривни вещества и стоки с възможна
двойна употреба
(1) Страните си сътрудничат в борбата и
предотвратяването на нелегалния износ, внос,
транзит или отк лоняване на огнестрелни
оръжия, взривни вещества, оръжия за масово унищожаване и стоки с възможна двойна
употреба.
(2) С оглед постигане на целите, посочени
в ал. 1, Страните засилват обмена на информация, опит и знания.
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Член 5
Борба с незаконния трафик на наркотични
вещества и прекурсори
(1) С т ра н и т е обмен я т информа ц и я за
производството, изработването, извличането,
приготовлението, предлагането, предлагането
за продажба, разпространението, продажбата, доставката при каквито и да е условия,
посредничеството, разпределянето, транзита,
транспортирането, вноса или износа на всякакви упойващи и психотропни вещества или
прекурсори в нарушение на закона.
(2) Страните:
а) обменят информация относно всички
аспекти на престъпленията в съответствие с
чл. 1, ал. 1, буква „г“;
б) си сътрудничат в съответствие с тяхното
национално законодателство при провеждането на разследване на такива престъпления
по отношение на:
– самоличността, местонахождението и
действията на лица, заподозрени, че са замесени в незаконен трафик на наркотични
вещества и прекурсори;
– движението на активи или имущество,
придобити от извършването на такива престъпления.
Член 6
Борба с международната организирана пре
стъпност
Страните се договарят, че сътрудничеството
в борбата с международната организирана
престъпност се извършва в следните области:
– обмен на информация, свързана с различни видове организирана престъпност и
борбата с нея, по молба на Страната или по
инициатива на всяка от Страните;
– обмен на оперативна информация от
взаимен интерес, касаеща борбата с организираната престъпност;
– обмен на законодателни и регулаторни
инструменти, както и информация за техниките и техническите средства, използвани при
полицейски операции.
Член 7
Борба с подправянето на разплащателни
средства и разпространението на подправени
разплащателни средства
(1) Страните обменят информация, свързана с подправянето на парични знаци или
други разплащателни средства и тяхното
разпространение.
(2) Страните си сътрудничат в предотвратяване и пресичане на вноса, износа, транспортирането и получаването на подправени парични
знаци и други разплащателни средства.
(3) Страните си сътрудничат в проследяването и предотвратяването на незаконното
производство, получаване или притежаване
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на вещи, компютърни програми, холограми
или други средства, адаптирани за подправка
на парични знаци и други разплащателни
средства.
Член 8
Борба с нелегалната миграция и трафика
на хора
За целите на борбата с незаконната миграция, трафика и търговията с хора Страните
в съответствие с това Споразумение и националното им законодателство:
– обмен ят информаци я за формите на
нелегална миграция, каналите на нелегална
миграция и трафик на хора и за лицата и
криминалните организации, ангажирани с
тази дейност;
– обменят информация и опит за методите
и техниките, използвани в борбата с нелегалната миграция.
Член 9
Борба с незаконни финансови трансакции,
икономически престъпления и изпиране на
пари
По силата на това Споразумение и в съответствие с тяхното национално законодателство Страните си сътрудничат в борбата със
и предотвратяването на незаконни финансови
трансакции, икономически престъпления и
изпиране на пари чрез обмен на информация
и оказване на експертна помощ въз основа
на молба.
Член 10
Защита на личните данни
(1) Обменяните лични данни се използват
само за целта и при условията, определени
от замолената Страна, която може да поиска
информация за използването на такива данни.
Замолената Страна гарантира, че предадените
лични данни са актуални, че предаването е
необходимо и съответстващо на целта, посочена от молещата Страна.
(2) Двете Страни се уведомяват взаимно
в момента на предаването на лични данни
или преди това за целта, с оглед на която се
предават данните, и за всякакви ограничения
по отношение на тяхната употреба, заличаване
или унищожаване, включително възможни
ограничения за достъп, общи или конкретни.
Когато необходимостта от такива ограничения
бъде установена след предаването на данните, Страните се уведомяват взаимно за тези
ограничения в по-късен момент.
(3) Замолената Страна определя срока, в
който да бъдат унищожени предадените лични
данни в съответствие с нейното национално
законодателство. Предадените лични данни
се унищожават, когато молещата Страна бъде
информирана, че личните данни са събрани
или предоставени незаконно или те са неверни,
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или не е трябвало да бъдат предоставяни, или
вече не са необходими за целта, за която са
поискани първоначално, освен ако има специално разрешение от замолената Страна за
използването на предоставените лични данни
за други цели. Молещата Страна трябва да
информира замолената Страна за унищожаването на предадени лични данни.
(4) Обменени лични данни могат да се
разкриват на трети страни само с предварителното съгласие на замолената Страна,
изразено писмено.
(5) Двете Страни осигуряват необходимите
технически и организационни мерки за защита на обменяните данни от случайна загуба,
случайно или неправомерно унищожаване,
непозволен достъп, изменение, разпространение, унищожаване или заличаване.
Член 11
Обмен на класифицирана информация
Страните обменят класифицирана информация след сключването на отделно споразумение между двете държави за обмен и взаимна
защита на класифицирана информация.
Член 12
Отказване на съдействие
(1) Ако компетентен орган на замолената
Страна счита, че молбата за сътрудничество
или съдействие по силата на това Споразумение ще:
а) накърни суверенитета на нейната държава, националната сигурност, обществения
ред или други основни интереси, или
б) бъде противоречаща на закона, или
в) ще наложи прекомерна тежест,
този орган може да откаже да изпълни
молбата или може да изпълни молбата при
определени условия.
(2) Ако помощта е оттеглена или отказана,
решението за това и причините се съобщават
без отлагане на молещия орган.
Член 13
Използване и конфиденциалност на инфор
мацията
(1) Обменът на информация по това Споразумение е в съответствие с националното
законодателство на държавите на Страните.
(2) Компетентните органи на Страните в
най-пълна възможна степен си сътрудничат в
обмена на информация, релевантна за предот
вратяването, разкриването и разследването на
престъпленията, в борбата с които се прилага
това Споразумение.
(3) Обменът на информация включва в
частност:
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а) информация за или свързана с лица и
организации, заподозрени в съпричастност
към тероризъм, наркотрафик, изпиране на
пари, организирана престъпност и други тежки
престъпления;
б) информация за извършването или отнасяща се до подготовката на такива престъпления;
в) информация за мерките за контрол на
легалната търговия с упойващи и психотропни
вещества и прекурсори и за опита в прилагането на тези мерки.
Член 14
Поемане на разходите
Замолени я т компетен тен орган поема
всички обикновени разходи, породени от
изпълнението на молбата, но заплащането
на всички извънредни разходи се договаря
отделно от ангажираните компетентни органи. Молещият компетентен орган поема
всички пътни разноски и разходи за храна
на неговите представители, освен ако не е
договорено друго.
Член 15
Прилагане на други споразумения
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на държавите на Страните по
други международни споразумения.
Член 16
Заключителни разпоредби
(1) Това Споразумение влиза в сила от
датата на подписването му.
(2) Изменения на това Споразумение се
извършват по взаимно съгласие на Страните
и представляват неразделна част от него.
Измененията влизат в сила от датата на подписването им.
(3) Това Споразумение може да бъде прекратено от всяка от Страните чрез писмено
уведомление, отправено до другата Страна
по дипломатически път. В този случай Споразумението се прекратява след изтичането
на шест месеца от датата на получаване на
уведомлението.
Съставено в два оригинални еднообразни
екземпляра в София на 24 април 2012 г. на
български, дари и английски език, като всички текстове са еднакво автентични. В случай
на различия в тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За правителството на
Република България:
Веселин Вучков,
заместник-министър
на вътрешните
работи
9109

За правителството на
Ислямска република
Афганистан:
Гулам Али Вахдат,
заместник-министър
по логистиката
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СПОРАЗУМЕНИЕ

между Министерството на вътрешните рабо
ти на Република България и Националната
агенция за борба с природните бедствия на
Ислямска република Афганистан за сътруд
ничество при бедствия
(Одобрено с Решение № 247 от 30 април 2010 г.
на Министерския съвет. В сила от 24 април
2012 г.)
Министерството на вътрешните работи на
Република България и Националната агенция
за борба с природните бедствия на Ислямска
република Афганистан, страни по това споразумение и наричани по-долу „Страните“,
Като потвърждават своята привързаност
към целите и принципите, залегнали в Устава на Организацията на обединените нации;
Като се стремят към по-нататъшно разширяване и развитие на приятелските връзки
между двете страни и съзнавайки, че доброто
двустранно сътрудничество в областта на
превенцията, готовността и реагирането при
бедствия може да подпомогне стабилността
на държавите и техните граждани;
Като спазват стриктно задълженията, произтичащи от международните договорености,
решения и резолюции на международните
организации за укрепване на сигурността и
стабилността в Ислямска република Афганистан;
Убедени в необходимостта от укрепване
на сигурността и мира, сътрудничеството и
доверието в света,
се споразумяха за следното:
Чл. 1. Договарящите страни при отчитане
на взаимните интереси и в съответствие с националното си законодателство осъществяват
сътрудничество по следните направления:
1. обмен на информация и добри практики в областта на защитата при бедствия под
формата на периодична, методическа, научна
и техническа литература, резултати от научни
изследвания, видео- и фотоматериали;
2. планиране, организиране и провеждане на общи семинари, обучителни курсове,
конференции и др.;
3. обучение и обмен на експерти, спасители, стажанти, преподаватели и други
представители;
4. развитие на сътрудничеството между
доброволни, граждански и обществени организации, работещи в областта на компетентността на Страните;
5. обмен на законодателни и други нормативни актове по въпросите на защитата при
бедствия, представляващи взаимен интерес;
6. подготовка и осъществяване на общи
технически, социални и хуманитарни проекти;
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7. други дейности в компетенцията на
Страните.
Чл. 2. Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерството на вътрешните работи приема
за обучение и квалификация афганистански
специалисти, спасители и експерти в сектор
„Учебен цент ър“ в Областно у правление
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана, при Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ съгласно действащото в двете страни
законодателство.
Чл. 3. Страните се споразумяват за всеки
конкретен случай за разходите, свързани с организацията на мероприятия по изпълнението
на предвиденото в чл. 1 и 2, при съобразяване
с наличните ресурси.
Чл. 4. Разпоредбите на това споразумение
не засягат правата и задълженията на договарящите страни, поети по други международни
договори, по които те са страни.
Чл. 5. Всички спорове относно тълкуването
или прилагането на предвиденото в споразумението ще се уреждат чрез консултации и
двустранни преговори между страните.
Чл. 6. С взаимно съгласие на Страните
по това споразумение могат да се внасят
изменения и допълнения, които се оформят
с протоколи. Измененията и допълненията
влизат в сила по реда на чл. 7.
Чл. 7. (1) Споразумението влиза в сила от
датата на подписване.
(2) Това споразумение се сключва за срок
от пет години и се продължава автоматично
за същия срок, ако не е постъпило друго
предложение.
(3) Действието на това споразумение може
да бъде прекратено три месеца след деня на
уведомяването за това намерение от заинтересованата страна до другата страна по
дипломатическите канали.
Подписано в София на 24 април 2012 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, дари и английски език, като и
трите текста са еднакво автентични. В случай
на различия при тълкуването меродавен е
текстът на английски език.
За Министерството на
За Националната
вътрешните работи на
агенция за борба с
Република България:
природните бедствия
Веселин Вучков,
на Ислямска република
заместник-министър
Афганистан:
на вътрешните работи
Гулам Али Вахдат,
заместник-министър
по логистиката
9110
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между Академията на Министерството на
вътрешните работи на Република България
и Полицейската академия на Ислямска ре
публика Афганистан за сътрудничество в
областта на обучението и квалификацията
на полицейски служители
(Одобрено с Решение № 640 от 10 октомври
2008 г. на Министерския съвет. В сила от
24 април 2012 г.)
Академията на Министерството на вът
решните работи на Република България и
Полицейската академия на Ислямска република Афганистан, наричани по-нататък
„Договарящите страни“,
ръководейки се от намерението да допринесат за развитието на двустранните отношения,
като отчитат интереса към укрепване на
двустранните отношения в областта на борбата
с престъпността,
водени от желанието да си сътрудничат в
областта на обучението и квалификацията на
полицейски служители,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите страни в съответствие с
националното законодателство и като съблюдават международните задължения на своите
държави, се договарят да насърчават сътрудничеството в следните области на обучението
и квалификацията на полицейски служители,
включително ръководни кадри:
1. Обмен на информация и опит относно:
a) организацията на учебния процес в Академията на Министерството на вътрешните
работи на Република България и Полицейската
академия на Ислямска република Афганистан;
b) обучението и квалификацията на преподаватели;
c) научното и педагогическото обезпечаване
на учебния процес.
2. При възможност организиране на съвместни мероприятия за обучение и квалификация на полицейски служители, включително
ръководни кадри.
3. Обмен на информация в областта на
организацията на научноизследователската
и научно-приложната дейност.
4. Обмен на опит относно формите на международното сътрудничество при разработване
и изпълнение на международни проекти и
програми за обучение и квалификация.
Член 2
Компетентни органи по изпълнение на
това Споразумение са:
За Република България:
Академия на Министерството на вътрешните работи
Бул. Александър Малинов 1
София 1715, България
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Тел.: +359 2 9829206
Факс: +359 2 743 785
Ел. поща: academy@mvr.bg
За Ислямска република Афганистан:
Полицейска академия.
Изменения в компетентните органи се
съобщават писмено на другата Договаряща
страна.
Член 3
Договарящите страни разработват ежегодно съвместно Програма за осъществяване на
сътрудничеството в областта на обучението
и квалификацията на полицейски служители,
която се отнася за съответната следваща година, при съобразяване с наличните ресурси,
включително финансовите и техническите
възможности на всяка една от двете Договарящи се страни.
Член 4
Договарящите страни организират провеждането на обучителни мероприятия по теми,
дефинирани в Програмата съгласно чл. 3.
Член 5
При възможност Договарящите страни осъществяват взаимен обмен на преподаватели,
докторанти, специализанти и курсанти след
допълнително съгласуване.
Член 6
Договарящите страни се споразумяват за
всеки конкретен случай за разходите, свързани
с организацията на мероприятията по това
Споразумение. Пътните разходи са за сметка
на изпращащата страна.
Член 7
Договарящите страни обменят класифицирана информация след сключването на
отделно споразумение между двете държави
за обмен и взаимна защита на класифицирана
информация.
Член 8
Договарящите страни проучват възможностите за съвместно участие в проекти и
програми за обучение, финансирани от Европейския съюз и международни организации.
Член 9
1. Това Споразумение се сключва за пет
години. То влиза в сила от датата на подписването му.
2. По взаимно съгласие на Договарящите
страни в това Споразумение могат да се правят
допълнения и изменения в писмена форма.
Измененията и допълненията влизат в сила
от деня на тяхното подписване.
3. Всяка от Договарящите страни може да
прекрати едностранно това Споразумение чрез
писмено уведомление, отправено до другата
Договаряща страна. Прекратяването влиза в
сила след изтичането на два месеца от полу-
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чаването на уведомлението. Ако шест месеца
след изтичането на Споразумението нито една
от Договарящите страни не представи в писмена форма предложения или изискване за
промени, това Споразумение се преподписва
автоматично за още пет години.
Подписано в София на 24 април 2012 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, дари и английски език, като
и трите текста имат еднаква сила. В случай
на различия в тълкуването предимство има
текстът на английски език.
За Академията на
За Полицейската
Министерството на
академия на
вътрешните работи на
Ислямска република
Република България:
Афганистан:
проф. д-р Йордан Пенев,
ген. Ноуруз Халиг,
ректор
командващ офицер
9111

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Iз-1681 от 2012 г. за определяне на
условията и реда за осигуряване на безплатна
храна за служителите на МВР, работещи при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, и на ободряващи напитки за слу
жителите на МВР, които работят на смени
(ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 6 се заличава.
2. В т. 7 думите „на МИ – МВР“ се заменят с „на Медицинския институт на МВР
(МИ – МВР)“.
3. В т. 12 след думите „работното време“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на служителите на МИ – МВР по чл. 2а“.
§ 2. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) На служителите на МИ – МВР,
изпълняващи 12-часови дежурства или участващи в операционните екипи, се осигурява
безплатна храна съгласно действащото в Република България законодателство.
(2) Редът за осигуряване на безплатната
храна по ал. 1 се регламентира със заповед
на министъра на вътрешните работи.“
§ 3. В чл. 5, т. 2 числото „11“ се заменя
с „12“.
§ 4. В чл. 6 след думите „срещу ваучери“
се поставя запетая и се добавя „с изключение
на служителите на МИ – МВР по чл. 2а“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Веселин Вучков
9274
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Висшия консултативен съвет по водите
(обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 35
от 2011 г.)
§ 1. В чл. 2 след думите „Министерството на околната среда и водите“ се добавя „с
мандат 4 години“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 4 – 9 се изменят така:
„(4) Представителите на неправителствените организации (НПО) по чл. 5, ал. 1 са
лица, номинирани посредством обединения
за гражданско участие на НПО, осъществяващи дейност в областта на околната среда,
които включват не по-малко от десет НПО за
мандат не повече от четири години без право
на два последователни мандата.
(5) Номинацията по ал. 4 се прави след
отправена покана от страна на министъра на
околната среда и водите или оправомощено
от него лице чрез интернет страницата на
Министерство на околната среда и водите и
публикация в един ежедневник.
(6) Поканата по ал. 5 съдържа: срок, в който
следва да постъпят конкретните кандидатури,
и списък на необходимите документи по ал. 7.
(7) Документите, които всяко обединение
за гражданско участие на НПО следва да
представи са: списък на юридическите лица
с нестопанска цел (сдружения/фондации),
участващи в обединението за гражданско участие, с подпис на председателя на съответното
обединение; копие от устав/учредителен акт
и данни за съдебна регистрация, седалище,
адрес и координати за връзка (тел., факс,
електронна поща, трите имена на представителя на сдружението/фондацията) за всяко
юридическо лице, участващо в обединението;
споразумение по образец, даден в приложение
№ 1. Писмената информация за номинацията
по ал. 4 се внася с писмо в деловодството
на министерството или по електронен път
с електронен подпис в посочения съгласно
ал. 6 срок, към което всеки от номинираните
представители прилага подписана собственоръчно декларация по образец, даден в приложение № 2, че не участва в ръководен и/
или контролен орган на политическа партия,
както и декларация съгласно образец, даден в
приложение № 3, подписана от председателя
на съответното обединение относно броя на
НПО, включени в него.
(8) Всяко обединение за гражданско участие
на НПО може да номинира по един кандидат за представител (титуляр и заместник) в
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състава на ВКСВ. Всяка НПО може да даде
своя глас само за една номинация по ал. 4.
Общият брой на представители на обединения
за гражданско участие на НПО в състава на
ВКСВ е трима.
(9) Документите по ал. 7 се разглеждат
от назначена със заповед на министъра на
околната среда и водите комисия, която предлага на министъра за включване в състава на
ВКСВ онези трима кандидати, номинирани
от обединенията за гражданско участие на
НПО, представили информация за най-голям
брой НПО, включени в тях и отговарящи
на изискванията по ал. 4 и 7. При наличие
на кандидати, номинирани от обединения с
еднакъв брой НПО, при равни други условия, комисията включва в състава на ВКСВ
кандидата на обединението, което първо по
реда на внасяне е представило документите
по ал. 7.“
2. Създават се ал. 10 – 14:
„(10) При установяване на непълноти или
несъответствия в документите и/или информацията по ал. 7 председателят на комисията
по ал. 9 дава указания и има право еднократно
да изиска отстраняване на нередовности в
срок до 14 дни от получаване на съобщението. В случай че указанията или срокът не
бъдат спазени от обединението за гражданско
участие на НПО, комисията не разглежда
кандидатурата на това обединение.
(11) В случай че броят на обединенията,
номинирали свой представител, е по-малък
от необходимия брой представители в състава на ВКСВ, министърът на околната среда
и водите или оправомощено от него лице по
изключение уведомява обединението, включващо най-голям брой НПО, да посочи повече
от един кандидат за представител в състава
на ВКСВ, като представи: споразумение по
образец, даден в приложение № 1 към чл. 5,
ал. 7; подписани собственоръчно декларации
от номинирания представител по образец,
приложение № 2 към чл. 5, ал. 7 и приложение
№ 3 към чл. 5, ал. 7.
(12) Мандатът на определения представител на НПО започва да тече от датата на
заповедта на министъра на околната среда и
водите, с която номинираният се определя
за член на ВКСВ.
(13) Освобождаването на представител на
НПО от състава на ВКСВ може да стане:
1. по негово искане;
2. при отзоваването му от страна на НПО,
които са го номинирали;
3. при промяна на декларираните обстоятелства по ал. 7;
4. при наличието на влязла в сила присъда
за извършено престъпление по смисъла на НК;
5. при състояние на трайна нетрудоспособност, което продължи повече от три месеца;
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6. в случай на смърт.
(14) При наличието на някоя от хипотезите
по предходната алинея обединението, чийто
представител е член на ВКСВ, уведомява писмено МОСВ в срок до 30 дни за настъпването
є, като представя своята нова кандидатура и
документите по ал. 12. Определянето на нов
представител на НПО става по реда, по който
е избран този, чието място е било освободено,
и до края на мандата му.“
§ 3. В чл. 8 се създават ал. 5 – 7:
„(5) Всички членове на ВКСВ, в това число
и представителите на НПО, са лица, заемащи
публични длъжности по смисъла на чл. 3, т. 17
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и по
отношение на тях се прилагат разпоредбите
на закона.
(6) Всеки член на ВКСВ, когато има частен
интерес във връзка с изпълнение на своите
правомощия по точка, включена за разглеждане в дневния ред на съответното заседание,
е длъжен да декларира това обстоятелство,
като подаде предварително декларация по
чл. 12, т. 4 ЗПУКИ за наличие на частен
интерес по конкретен повод по образец – приложение № 4.
(7) Всеки член на ВКСВ е длъжен да се
отстрани сам от изпълнение на правомощията си като участник в заседанието на съвета
съгласно чл. 19, ал. 1 ЗПУКИ, когато има
частен интерес по конкретен повод по точка,
включена в дневния ред на заседанието.“
§ 4. Създава се приложение № 1 към чл. 5,
ал. 7:
„Приложение № 1
към чл. 5, ал. 7
Образец
СПОРАЗУМЕНИЕ
Днес, .................... г.
1. Ние, представляващите следните юридически
лица с нестопанска цел: 1. ...................................,
2. .............................., се споразумяхме за създаване
на обединение за гражданско участие на юридически лица с нестопанска цел (Обединението) за
номиниране на представител на Обединението
в състава на ВКСВ.
2. Определяме за Координатор за кореспонденция
по процедурата за номинация на представител
на създаденото по т. 1 Обединение ......................
.........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
1. Номинираме за представител на създаденото
по т. 1 Обединение за член на състава на ВКСВ
...................................................................... – титуляр
(име, презиме, фамилия)
.................................................................. – заместник
(име, презиме, фамилия)
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Участници в Обединението:
1. ....................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия на председателя на УС, подпис и печат)
2. ....................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия на председателя на УС, подпис и печат)
Координатор:
........................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия, адрес за
кореспонденция, тел., e-mail, подпис)
Номиниран:
........................................................................................
(име на НПО, име, презиме, фамилия, адрес за
кореспонденция, тел., e-mail, подпис)“

§ 5. Досегашното приложение № 1 към
чл. 5, ал. 5 става приложение № 2 към чл. 5,
ал. 7.
§ 6. Досегашното приложение № 2 към
чл. 5, ал. 5 става приложение № 3 към чл. 5,
ал. 7, а в него думата „платформа“ се заменя
с „обединение“.
§ 7. Съ здава се п ри ложение № 4 к ъм
чл. 8, ал. 6:
„Приложение № 4
към чл. 8, ал. 6
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси
Долуподписаният/ната .............................................
........................................................................................
(трите имена)
В качеството си на член на ВКСВ съгласно чл. 5,
ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
........................................................................................
........................................................................................
(описва се точното качество на декларатора)
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Имам частен интерес по следния конкретен повод:
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
ДАТА:................

ПОДПИС:.......“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. До издаването на заповедта по чл. 5,
ал. 12 в провежданите заседания на ВКСВ
участват като членове определените до датата
на влизане в сила на този правилник представители на НПО.
§ 9. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Нона Караджова
9251
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 15
от 1 октомври 2012 г.

за реда за предоставяне на обезпечения за
издаване на лицензии за внос и износ, сер
тификати за предварително фиксиране и
удостоверения за възстановяване за селско
стопански продукти от или за трети страни
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят редът и
условията за предоставяне на обезпечения за
издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански
продукти от или за трети страни съгласно
Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на
Комисията от 28 март 2012 г. за определяне
на общи подробни правила за прилагане на
системата от гаранции за селскостопанските
продукти (OB L 92, 30.3.2012 г.).
Чл. 2. Преди или по време на кандидатстване за участие в разпределението на тарифни
квоти и търгове за внос на земеделски продукти
от трети страни, както и за изпълнение на
задължението за внос на земеделски продукти
от трети страни по лицензии вносителите
представят в Министерството на земеделието
и храните (МЗХ) оригинални документи за
учредена гаранция, съответстваща по размер
на обезпечението по конкретния регламент.
Чл. 3. Преди или по време на кандидатстване за лицензия за износ за трети страни
или за получаване на сертификат за предварително фиксиране за селскостопански продукти износителите представят в Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА), оригинални документи за учредена гаранция, съответстваща по размер на
обезпечението по конкретния регламент.
Г л а в а

в т о р а

ВИДОВЕ ГАРАНЦИИ
Чл. 4. (1) Допустимите гаранции по чл. 2
и 3 се предоставят чрез:
1. откриване на паричен депозит;
2. гаранция, издадена от кредитна или
финансова инстит у ци я, лицензирана или
регистрирана от Българската народна банка
(БНБ) за извършване на гаранционни сделки
съгласно разпоредбите на Закона за кредитните институции.
(2) Гаранциите са определени в съответствие
с чл. 7, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 282/2012. Не се допуска предоставянето
на друг вид обезпечение освен посочените в
чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2.

ВЕСТНИК
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Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл. 5. Паричната гаранция за изпълнение
на задължението по лицензия за внос на земеделски продукти се внася по нарочна банкова
сметка в полза на Министерството на земеделието и храните. Сметката за внасяне на
паричен депозит се посочва от министъра на
земеделието и храните и публично се обявява
на интернет страницата на Министерството
на земеделието и храните.
Чл. 6. Паричната гаранция за изпълнение на
задължението по лицензия за износ и сертификат за предварително фиксиране на земеделски
продукти се внася по нарочна банкова сметка
в полза на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Сметката за внасяне на
паричен депозит се посочва от изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и публично се обявява
на интернет страницата на ДФЗ – РА.
Чл. 7. Гаранцията се учредява при спазване
на всички от посочените по-долу условия:
1. гаранция, издадена от кредитна или
финансова институция, лицензирана или регистрирана от Българската народна банка за
извършване на гаранционни сделки съгласно
разпоредбите на Закона за кредитните институции;
2. размерът на сумата по нея съответства
или надвишава дължимото обезпечение;
3. платима при поискване незабавно или в
срок не повече от 30 дни от датата на получаване на писменото искане от Министерството
на земеделието и храните или от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Чл. 8. Единичната гаранция по смисъла
на чл. 3, параграф 1, буква а) на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от
28 март 2012 г. се предоставя в писмена форма
съгласно приложения № 1, № 2, № 3 или № 4.
Чл. 9. Блоковата гаранция по смисъла на
чл. 3, параграф 1, буква б) на Регламент за
изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията
от 28 март 2012 г. се предоставя в писмена
форма съгласно приложение № 5 или № 6.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ГАРАНТИ
Чл. 10. Гаранциите по чл. 2 и 3 се приемат от МЗХ и от ДФЗ – РА, само ако са
издадени от:
1. банка (кредитна институция), получила
лиценз за извършване на банкова дейност,
включително извършване на гаранционни
сделки, по реда и при условията на Закона
за кредитните институции;
2. клон на банка, лицензирана в държава – членка на Европейския съюз, когато
извършва банкова дейност, включително гаранционни сделки, по реда и при условията
на Закона за кредитните институции;
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3. финансова институция, различна от кредитна институция, със седалище в Републиката
България, вписана в регистъра на Българската
народна банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за
кредитните институции за извършване на
гаранционни сделки, по реда и при условията
на Закона за кредитните институции;
4. финансова институция, лицензирана в
държава – членка на Европейския съюз, и
вписана в регистъра на Българската народна
банка по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните
институции за извършване на гаранционни
сделки, по реда и при условията на Закона
за кредитните институции.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 7а от Закона за нормативните актове във
връзка с прилагането на чл. 7 от Регламент
за изпълнение (ЕС) № 282/2012 на Комисията от 28 март 2012 г. за определяне на общи
подробни правила за прилагане на системата
от гаранции за селскостопанските продукти.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № 3 от
2007 г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (ДВ, бр. 16
от 2007 г.).
За министър:
Светлана Боянова
Приложение № 1
към чл. 8

ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Банка-гарант .......................................................................................................................................................................
(наименование на банката)
ЕИК ................................................ Лицензия от БНБ .................................................................................................
Седалище и адрес на управление ................................................................................................................................
Представител .....................................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)
Пълномощник ...................................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към банковата гаранция пълномощно в случаите, когато банковата гаранция се подписва
от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител
на банката-гарант)
С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим незабавно
в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до
.................................................................................
(............................................................................................)
(сума в цифри)
(сума с думи)
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че
..................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на обезпеченото лице)
не е изпълнил следното свое задължение:
Да осъществи внос на количествата по издадената лицензия за внос на земеделски и захарни продукти
от трети страни по реда на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
..................................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
Гаранцията е валидна до ........................ (дата) включително.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до
................................................. ч. на ..................................................... г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане).
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичането на валидността є само след връщане
на оригинала є в …………………………………………...................................................................................................…………….
(посочва се името на банката-гарант)
Настоящата банкова гаранция е подчинена на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в София.
Приложения:

Дата ...................................

Пълномощно
(моля отбележете с v)
Подпис и печат ...............................................
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Приложение № 2
към чл. 8
ДО
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ
Бул. Цар Борис III № 136
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
№ .............../................ г.
ГАРАНТИРАЩА БАНКА: .............................................................................................................................................,
(пълно наименование на обслужващата банка)
със седалище и адрес на управление ...........................................................................................................................,
рег. по ф.д. № ......................................../.......... г. по описа на ................................................................................ съд,
ЕИК: .........................................................., представлявано от: ……………....................................................……………….
………………………………..............................................………………………… – ………………...................................…………………………..;
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
и………………………………………………............................................………. – ……...................................………………………………………
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
НАРЕДИТЕЛ: ....................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на наредителя)
със седалище и адрес на управление ......................................................................., рег. ф. д. № .........................
............................../.............. г. по описа на ............................................................................................................. съд,
вписано в търговския регистър под партиден № ........................., том ................................., стр. ....................,
ЕИК: .........................................................., представлявано от ....................................................................................
............................................................................................... – ……..............………..................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
БЕНЕФИЦИЕР: ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София, бул. Цар Борис III
№ 136, ЕИК 121100421, представляван от Изпълнителния директор …………………………………………………………………….
Уважаеми господа,
С настоящата банкова гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ .......................................................
........................................................................................................................ е наш клиент и като такъв е
редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТИРАЩА БАНК А се задължаваме безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до максимален размер от
...........................................................................(..................................................................................................................) лв.,
(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)
п редс та вл я ва ща ра внос т ой нос т та на Ва шет о взема не к ъм Н А РЕДИ Т ЕЛ Я, п роизт и чащо о т
................................................................................................................................................................................................
(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера):
……………………………………………………………………………………………………………………...............................................................……..
(договор, заявка и др., № , дата и др. индивидуализиращи белези)
Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА – ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечено
с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и ви задължават
съгласно закона.
Всяко искане за плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА
БАНКА най-късно до: …….............. ч. на ................................................ г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане).
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат или не.
Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в БНБ – ЦУ:
IBAN BG87BNBG96613200170001, BIC BNBGBGSD в ........................-дневен срок след получаване на Вашето писмено искане за плащане.
Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ................................................
............................................................................, когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът
є на валидност изтече.
Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването є.
................................................: __________________
(име)
(подпис)

................................................: __________________
(име)
(подпис)
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Приложение № 3
към чл. 8
ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЕДИНИЧНА ГАРАНЦИЯ
Гарант ..................................................................................................................................................................................
(наименование на гаранта)
ЕИК .........................................................., Регистрация от БНБ ..................................................................................
Седалище и адрес на управление ...............................................................................................................................
Представител ....................................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)
Пълномощник ...................................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към гаранцията пълномощно в случаите, когато гаранцията се подписва от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител
на гаранта)
С настоящата гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим незабавно в полза
на Министерството на земеделието и храните
всяка сума до ................................................................... (............................................................................................)
(сума в цифри)
(сума с думи)
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че
................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на обезпеченото лице)
не е изпълнил следното свое задължение:
Да осъществи внос на количествата по издадената лицензия за внос на земеделски и захарни продук
ти по реда на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
................................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
Гаранцията е валидна до ............................... (дата) включително.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно
до ......................................ч. на .............................................................. г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане).
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат или не.
Гаранцията може да бъде освободена преди изтичането на валидността є само след връщане на оригинала є в ……………………...................................................................................................……………………………………………..
(посочва се името на гаранта)
Настоящата гаранция е подчинена на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от
или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в София.
Приложения:

Пълномощно
(моля отбележете с v)

Дата ...................................

Подпис и печат ..................................

Приложение № 4
към чл. 8
ДО
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ
Бул. Цар Борис III № 136
ЕДИНИЧНА ГАРАНЦИЯ
№ .............../................ г.
ГАРАНТИРАЩА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ: ………………………………………........................................................
................................................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на финансовата институция)
със седалище и адрес на управление ..........................................................................................................................,
рег. по ф.д. № ......................................../.......... г. по описа на ............................................................................. съд,
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ЕИК: .........................................................., представлявано от: ……....................................................………………………
.................................................................................................. – ……..............……….................................................................;
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
и .............................................................................................. – ……..............……….................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
НАРЕДИТЕЛ: ..................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на наредителя)
със седалище и адрес на управление .............................................................................., рег. ф. д. № .................
.........................................../.................. г. по описа на .......................................................................................... съд,
вписано в търговския регистър под партиден № ..........................., том ..............................., стр. ....................,
ЕИК: .........................................................., представлявано от .....................................................................................
............................................................................................... – ……..............………..................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
БЕНЕФИЦИЕР: ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София, бул. Цар Борис
III № 136, ЕИК 121100421, представляван от Изпълнителния директор ………………………………………………………………….
Уважаеми господа,
С настоящата гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ ...............................................................................
...................................................................................................................................................... е наш к лиент
и като так ъв е редовен и на деж ден платец, пора ди което като ГА РА НТ се за дъл жаваме безусловно и неотмен яемо да заплатим при първо Ваше поиск ване всяка су ма до максима лен размер от
....................................................................(.....................................................................................................................) лв.,
(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)
п редс та вл я ва ща ра внос т ой нос т та на Ва шет о взема не к ъм Н А РЕДИ Т ЕЛ Я, п роизт и чащо о т
................................................................................................................................................................................................
(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера):
……………………………………………………………………………………………………….............................................................…………………..
(договор, заявка и др., № , дата и др. индивидуализиращи белези)
Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА – ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечено
с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и ви задължават
съгласно закона.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА
ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ най-късно до:
……...................... ч. на ................................................ г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане).
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат или не.
Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в БНБ – ЦУ:
IBAN BG87BNBG96613200170001, BIC BNBGBGSD в ........................-дневен срок след получаване на Вашето писмено искане за плащане.
Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ................................................
.............................................................................., когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът
є на валидност изтече.
Настоящата гаранция влиза в сила от датата на издаването є.
................................................: __________________
(име)
(подпис)

................................................: __________________
(име)
(подпис)

Приложение № 5
към чл. 9
ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
БЛОКОВА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
Банка-гарант .....................................................................................................................................................................
(наименование на банката)
ЕИК ................................................, Лицензия от БНБ ..................................................................................................
Седалище и адрес на управление .................................................................................................................................
Представител .....................................................................................................................................................................
(трите имена, ЕГН и длъжност на представляващия)
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Пълномощник .....................................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към банковата гаранция пълномощно в случаите, когато банковата гаранция се подписва
от нарочно упълномощено лице, различно от представителя, упълномощител може да бъде само представител
на банката-гарант)
С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим незабавно
в полза на Министерството на земеделието и храните всяка сума до
.................................................................................
(............................................................................................)
(сума в цифри)
(сума с думи)
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че
.................................................................................................................................................................................................
(име и адрес на обезпеченото лице)
не е изпълнил едно от следните свои задължения:
1. ………………………........................................................................................………………………………………………………………………
по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
.................................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
2. .…………........................................................................................……………………………………………………………………………………
по правоотношение, произтичащо от следната пазарна мярка:
................................................................................................................................................................................................
(посочват се конкретната мярка и регламентът, който я урежда)
Гаранцията е валидна до ............................... (дата) включително.
Всяко искане за плащане по тази гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТА най-късно до
...................................... ч. на .............................................................. г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане).
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат или не.
Гаранцията може да бъде освободена преди изтичането на валидността є, само след връщане на оригинала є в ……………..................................................................................................……………………………………………………..
(посочва се името на гаранта)
Настоящата гаранция е подчинена на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от
или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в София.
Приложения:
Дата ................................

Пълномощно
(моля отбележете с v)
Подпис и печат ..................................

Приложение № 6
към чл. 9
ДО
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ
Бул. Цар Борис III № 136
БЛОКОВА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
№ .............../................ г.
ГАРАНТИРАЩА БАНКА: ............................................................................................................................................,
(пълно наименование на обслужващата банка)
със седалище и адрес на управление ........................................................................................................................,
рег. по ф.д. № ......................................../.......... г. по описа на ............................................................................. съд,
ЕИК: ............................................................, представлявано от: ………………….................................................………….
.................................................................................................. – ……..............……….................................................................;
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
и .............................................................................................. – ……..............……….................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
НАРЕДИТЕЛ: ..................................................................................................................................................................,
(пълно наименование на наредителя)
със седалище и адрес на управление ......................................................................., рег. ф. д. № ........................
........................./.............. г. по описа на ................................................................................................................. съд,
вписано в търговския регистър под партиден № ....................., том .............................., стр. ..........................,
ЕИК: .........................................................., представлявано от ....................................................................................
.................................................................................................. – ……..............……….................................................................
(трите имена и ЕГН на представляващия)
(длъжност на представляващия)
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БЕНЕФИЦИЕР: ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, създаден със Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 58 от 1998 г.), със седалище и адрес на управление София, бул. Цар
Борис III № 136, ЕИК 121100421, представляван от Изпълнителния директор …………………………………………………
Уважаеми господа,
С настоящата банкова гаранция потвърждаваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ ......................................................
...................................................................................................................................................... е наш клиент и като
такъв е редовен и надежден платец, поради което като ГАРАНТИРАЩА БАНКА се задължаваме безусловно и неотменяемо да заплатим при първо Ваше поискване всяка сума до максимален размер от
.......................................................................(...............................................................................................................) лв.,
(посочва се сумата на обезпеченото вземане с цифри и с думи)
п редставл яваща равностойност та на Вашето вземане к ъм Н А РЕДИТЕЛ Я, п роизт и чащо от
..............................................................................................................................................................................................
(посочва се основанието за възникване на задължението на наредителя към бенефициера):
...............................................................…………………………………………………………………………………………………………………………..
(договор, заявка и др., № , дата и др. индивидуализиращи белези)
Вашето писмено искане за плащане, съдържащо ДЕКЛАРАЦИЯ, че НАРЕДИТЕЛЯТ не е изпълнил задължението си към БЕНЕФИЦИЕРА – ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечено
с настоящата гаранция, трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и ви задължават
съгласно закона.
Всяко искане за плащане по тази банкова гаранция следва да бъде представено на ГАРАНТИРАЩАТА
БАНКА най-късно до: ……............ ч. на ................................................ г.
(ден, месец, година, които се определят според вида, особеностите и нормативната уредба на обезпеченото вземане).
След този срок гаранцията автоматично се счита за невалидна независимо от това, дали оригиналът
на настоящия документ е върнат или не.
Сумата ще бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в БНБ – ЦУ:
IBAN BG87BNBG96613200170001, BIC BNBGBGSD в ........................-дневен срок след получаване на Вашето писмено искане за плащане.
Оригиналът на настоящата гаранция следва да ни бъде върнат на адрес ..............................................
................................................................, когато гаранцията престане да бъде необходима или срокът є на
валидност изтече.
Настоящата банкова гаранция влиза в сила от датата на издаването є.
..............................................: __________________
(име)
(подпис)
9084

НАРЕДБА № 16
от 4 октомври 2012 г.

за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
3.5. „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финансирана от Ев
ропейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 3.5. „Пилотни
проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от
общ интерес“ от 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. (1) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане целта на мярката – при-

..............................................: __________________
(име)
(подпис)

добиване и разпространяване на технически
иновации, вк лючително експериментална
употреба на по-селективни риболовни техники,
насочени към придобиване и разпространяване
на нови технически умения, осъществявани
от стопански субект, в партньорство с научна
или техническа организация.
(2) Общата цел по ал. 1 обхваща:
1. изпитване в условия, близки до реалните
в производствения сектор, техническата и/
или икономическата приложимост на дадена
иновативна технология с цел придобиване и
разпространяване на технически или икономически познания за изпитваната технология;
2. провеждане на тестове на планове за
управление и планове за разпределение на
риболовното усилие, включително при необходимост, определяне на зони, забранени за
риболов, с цел оценяване на биологичните и
финансовите последствия, както и за експериментално зарибяване;
3. разработване и изпитване на методи за
подобряване на селективността на риболовните уреди, намаляване на страничния улов,
намаляване на подлежащите за връщане в
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морето съпътстващи улови или методи за
намаляване въздействието върху околната
среда, по-специално върху морското дъно;
4. изпитване на алтернативни видове техники за управлението на риболова.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по тази наредба се предоставя при спазване изискванията на Регламент (ЕO) № 1198/2006 г.
на Съвета от 27 юли 2006 г. за Европейския
фонд за рибарство (ОВ, L 223, 15.08.2006 г.) и
на Регламент (ЕO) № 498/2007 г. на Комисията
от 26 март 2007 г. за определяне на подробни
правила за прилагането на Регламент (ЕO)
№ 1198/2006 г. на Съвета относно Европейския
фонд за рибарство (ОВ, L 120, 10.05.2007 г.),
изменен с Регламент (ЕС) № 1249/2010 г. на
Комисията от 22 декември 2010 г. за изменение
на Регламент (ЕО) № 498/2007 г. за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 1198/2006 г. на Съвета
относно Европейския фонд за рибарство (OB,
L 341, 23.12.2010 г.).
(2) Бенефициенти, които се явяват възложители по чл. 7 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 по повече от една
мярка от ОПРСР с отделни проекти съгласно
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРСР.
(3) Кандидатите могат да кандидатстват с
повече от един проект по реда и при условията
на тази наредба.
(4) За финансово подпомагане по реда на
тази наредба с нов проект се кандидатства
след извършване на окончателно плащане по
предходен проект.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите и допустими сектори
Чл. 5. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя за реализиране на пилотни проекти, включително експериментална употреба
на по-селективни риболовни техники, насочени
към придобиване и разпространяване на нови
технически умения по следните сектори:
1. сектор 01: Изпитване на техническата и/
или икономическата приложимост на дадена
иновационна технология в условия, близки
до реалните;
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2. сек т ор 02: Тес т ва не на п ла нове за
управление и планове за разпределение на
риболовното усилие;
3. сектор 03: Разработване и изпитване на
методи за подобряване на селективността на
риболовните уреди;
4. сектор 04: Изпитване на алтернативни
видове техники за управление на риболова.
(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 седма на ОПРСР.
Чл. 7. (1) Безвъзмездната финансова помощ
е в размер от 80 % до 100 % от размера на
одобрените и реално извършените разходи, 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 разходи;
2. при кандидатстване с проект, който
е от индивидуален интерес, размерът на
безвъзмездната финансова помощ е 80 % от
одобрените и реално извършени разходи.
(3) Намаляването на размера на безвъзмездната финансова помощ по ал. 2 се допуска
само при процедурата на ограничен бюджет
по чл. 24.
(4) Минималният размер на безвъзмездната
финансова помощ за един проект не може да
бъде по-малък от левовата равностойност на
10 000 евро.
(5) Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не
може да надвишава левовата равностойност
на 500 000 евро.
(6) Разходи по чл. 16, ал. 2, т. 2 и 4 са в
размер до 5 % от размера на одобрените и
реално извършени разходи, но не повече от
левовата равностойност на 25 000 евро.
Чл. 8. (1) Плащанията по проект могат да
бъдат авансово, междинни и окончателно.
(2) Авансово плащане се допуска по реда
и при условията на чл. 27 и 28.
(3) Междинни плащания се допускат по
реда и при условията на чл. 29 и 30.
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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 друга/и програма/и на
Европейския съюз.
Раздел III
Изисквания към кандидатите
Чл. 10. (1) За безвъзмездна финансова
помощ могат да кандидатстват:
1. юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон
или Закона за кооперациите;
2. юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел,
признати браншови организации в областта
на рибарството и/или признати организации
на производителите на риба и други водни
организми в сектор „Рибарство“;
3. научни и технически организации като
партньори на кандидатите по т. 1 и 2; парт
ниращите организации могат да бъдат както
български, така и чуждестранни лица, като
чуждестранните лица представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство; 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.) (ДВ, бр. 45 от 11
май 2001 г.).
(2) Кандидатите по ал. 1, т. 1 и 2 трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. да изпълняват пилотните проекти в
партньорство с научни и/или технически
организации;
2. за кандидатите по т. 1 да са регистрирани
като лица, които развъждат и отглеждат риба
и други водни организми, или да притежават
разрешително за извършване на стопански риболов съгласно приложимото законодателство;
(3) Кандидатите по ал. 1 се подпомагат,
при условие че:
1. не са обявени в несъстоятелност или не
са в открито производство по несъстоятелност;
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2. не са в производство по ликвидация, с
изключение на ЕТ;
3. нямат изискуеми публични задължения
към държавата;
4. едноличните търговци (ЕТ) и членовете
на управителните органи на юридическите
лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността,
стопанството, освен ако не са реабилитирани,
и не са лишавани от правото да упражняват
търговска дейност или да заемат ръководна,
отчетна или материалноотговорна длъжност;
5. да са вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията, с изключение на
кандидатите по ал. 1, т. 2;
6. да не са вписани в централната база
данни за отстраняванията съгласно Регламент
на Комисията (ЕO, Евратом) № 1302/2008 от
17 декември 2008 г. относно централната база
данни за отстраняванията (ОВ, 20.12.2008,
L 344).
Чл. 11. (1) Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ в случай, че кандидатът
или негов законен представител са нарушили
изискванията на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към
общия бюджет на Европейските общности
(ОВ, L 248, 16.09.2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати, които попадат в случаите по чл. 21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и
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.
(4) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ от ЕФР на кандидати, които:
1. се намират в процедура по възстановяване на отпусната безвъзмездна финансова
помощ по предходен проект;
2. са представили документи с невярно
съдържание, неистинск и или подправени
документи при осигуряване на информация,
поискана от ИАРА и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА),
или не предоставят тази информация.
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Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 12. (1) Подпомагат се проекти, които
допринасят за постигане общата цел на мярката
по чл. 2 и съответстват на целите на Общата
политика по рибарство на ЕС.
(2) Проектите по реда на тази наредба
трябва да са от общ интерес за лицата и
организациите в сектор „Рибарство“ и да
се реализират на територията на Република
България.
(3) Проектите трябва да съдържат нововъведения в областта на рибарството и да не са
с пряка търговска насоченост.
(4) За кандидатите по чл. 10, ал. 1 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. 13. Пилотните проекти винаги трябва
да включват подходящо научно продължение с цел да се получат значими резултати.
Резултатите от пилотните проекти се публикуват в технически доклади, достъпни за
широката общественост, които се изготвят от
бенефициента, и се предоставят на ИАРА за
по-нататъшно разпространение.
Чл. 14. (1) Кандидатите 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.
Чл. 15. За проекти, изпълнявани върху
имот, който не е собственост на кандидата,
кандидатът за финансово подпомагане трябва да представи документ за ползване върху
имота за срок не по-малък от шест години
към датата на кандидатстване, удължен с
три месеца.
Раздел V
Допустимост на дейностите и разходите
Чл. 16. (1) Допустими за финансиране са
разходи по сектори, посочени в заявлението
за кандидатстване съгласно приложение № 1.
(2) Допустими за финансиране са следните
разходи, предназначени за постигане на общата цел по чл. 2:
1. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, включително разходи, включени
в продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане
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в експлоатация на оборудването/машините/
съоръженията, включително придобити чрез
финансов лизинг;
2. закупуване на ноу-хау, патентни права
и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
3. закупуване на софтуер, включително
разходите за доставка, инсталиране, тестване
и въвеждане в експлоатация, включително
придобити чрез финансов лизинг;
4. разходи за 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;
5. експериментален риболов;
6. други разходи по изпълнението на целите
по проекта;
7. възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни
експерти, които не са част от щатния персонал
на кандидата;
8 . разходи за изработка, доставка и монтаж
на табела по чл. 38, т. 4 и 5.
(3) Допустими са разходите, за които са
спазени следните изисквания за предоставяне
на оферти:
1. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, или са част от разходите на
обща стойност, по-голяма от левовата равно
стойност на 15 000 евро, предложени от един
доставчик, кандидатът предоставя най-малко две независими и съпоставими оферти в
оригинал с цел определяне основателността
на предложените разходи;
2. за разходи, чиято стойност възлиза на
сума, по-голяма от левовата равностойност
на 15 000 евро, или са част от разходите на
обща стойност, по-голяма от левовата равно
стойност на 15 000 евро, предложени от един
доставчик, които са за оборудване, изготвено
по индивидуално техническо задание или за
патентовани активи, се изисква предоставяне
на една независима оферта в оригинал с цел
определяне на основателността на предложените разходи;
3. за разходи, чиято стойност възлиза
на сума, равна или по-малка от левовата
равностойност на 15 000 евро, се изисква
предоставяне на една независима оферта в
оригинал с цел определяне основателността
на предложените разходи;
4. с цел определяне основателността на
предложените разходи в офертите по т. 1, 2 и
3 относно пазарната им стойност изпълнителният директор на ИАРА може да определи със
заповед оценяваща комисия, която да се про-
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изнесе относно обосноваността им; в състава
на комисията се включват лица, притежаващи
квалификация и опит в съответната област;
5. оферентите по т. 1, 2 и 3 в случаите,
когато са местни лица, трябва да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуж дестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство;
6. в случай че кандидатът за финансово
подпомагане по ОПРСР предоставя оферти,
чиито оференти са чуждестранни лица, следва
да прилага към заявлението за кандидатстване
декларации по образец от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират
в свързаност помежду си, както и че не се
намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение;
7. оферти не се изискват за разходи по
ал. 2, т. 2 и 4;
8. за разходите по ал. 2, т. 2 и 4, в случай
че са извършени преди подаване на заявление
за кандидатстване, кандидатът предоставя
подписан договор с избрания доставчик или
изпълнител с разбивка на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ
за извършения разход;
9. в случаите по т. 1, когато кандидатът не
е избрал офертата с най-ниска цена, направеният избор се обосновава писмено;
10. придобиването чрез финансов лизинг
на активите по ал. 2, т. 1 и 3 е допустимо при
условие, че бенефициентът стане собственик
на съответния актив не по-късно от датата на
подаване на заявката за окончателно плащане
за същия актив;
11. кандидатът предоставя една оферта,
когато възлагането на договора за доставка
или услуга на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на
интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон
или на административен акт; към офертата
кандидатът предоставя документи, доказващи
съществуването на тези права;
12. 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 проектната обосновка
детайлно начина за определяне на прогнозните
стойности на всеки разход.
(4) Разходите по ал. 2, т. 2 и 4 са доп ус т и м и , а ко с а и з в ърш ен и в п е р и од а
1.01.2007 – 31.12.2015 г.
(5) Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след
подаване на заявление за кандидатстване и
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извършена проверка на място от служители
на ИАРА с изключение на разходите по ал. 2,
т. 2 и 4, които могат да бъдат предварително
извършени. При получаване на отказ от страна
на ИАРА на заявлението за кандидатстване
или на даден актив извършените разходи
остават за сметка на кандидата.
Чл. 17. 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;
8. предоставените оферти трябва да са
независими и съпоставими.
Чл. 18. Не се предоставя безвъзмездна
финансова помощ за:
1. риболов с изследователски цели;
2. данък добавена стойност (ДДС), който
подлежи на възстановяване;
3. закупуване на земя и сгради;
4. финансови задължения, включително
лихви по заеми и лихви по лизинг;
5. прехвърляне на участия в търговски
дружества;
6. лизинг, извън рамките на срока за изпълнение на проектите, и остатъчна стойност,
която не става притежание на бенефициента;
7. банкови такси и разходи, свързани с
гаранции и други подобни на тях;
8. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
9. инвестиции, които не са свързани с
дейността на финансирания проект;
10. строително-монтажни работи;
11. закупуването на техника и оборудване
втора употреба;
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12. други недопустими разходи съгласно
приложимото национално законодателство, в
това число закупуването на живи водни организми, свързани с изпълнението на проекта;
13. плащане в натура.
14. частта от разходите по чл. 16, ал. 2, т. 2
и 4, които са на стойност над 5 % от общата
стойност на допустимите разходи.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и процедура за одо
бряване на проектите
Чл. 19. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за кандидатстване
се определят със заповеди на изпълнителния
директор на ИАРА.
(2) Заповедите по ал. 1 се обявяват 15
работни дни преди датата на започване и 20
работни дни преди датата на приключване
приема на заявления за кандидатстване на
електронните страници на ИАРА, на ОПРСР,
както и на общодостъпно място в ИАРА и в
секторите на регионалните центрове на ИАРА.
Чл. 20. (1) Кандидатите подават заявление
за кандидатстване по образец съгласно приложение № 1 в най-близкото до мястото на
извършване на проекта териториално звено
(ТЗ) на ИАРА.
(2) Заявлението за кандидатстване се подава
лично от кандидата, от законния представител
на кандидата и/или от упълномощено от него
лице, което представя изрично нотариално
заверено пълномощно за кандидатстване пред
ИАРА за отпускане на безвъзмездна финансова
помощ от ЕФР.
(3) Заявлението за кандидатстване и всички
придружаващи го документи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал и/или нотариално заверено копие или копие, заверено
от кандидата, подредени съгласно приложение
№ 1; в случай на представяне на заверени от
кандидата или от упълномощено от него лице
копия на документи техните оригинали се
представят за преглед от служител на ИАРА;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
п ри д ру жен с п ревод на бъ л гарск и 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.
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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 служителят
от 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 служителят от 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. 21, ал. 2, като отбелязва мотивите и
забележките си.
(7) При приемане и регистриране на заявлението за кандидатстване служителят от ТЗ
на ИАРА издава входящ номер и комплектът
документи се изпраща в ИАРА – София.
(8) За явлението за кан ди датст ване се
представя на хартиен и електронен носител,
като таблиците, включени в него, са във
формат „xls“.
Чл. 21. (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;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
кандидатстване на база съответствието на
заявлението със:
а) общата цел, дейностите и изискванията
на тази наредба;
б) гарантирания бюджет съгласно чл. 6;
в) критериите за приоритизация и оценка
на проектите в условия на ограничен бюджет
(приложение № 2), приети от Комитета за
наблюдение на ОПРСР.
(2) В случаи на нередовност на документите,
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,
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включително документи, извън посочените
в приложение № 1, свързани с одобрение на
заявлението за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до получаване на отговор, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност по ал. 2;
2. по даден проект е необходимо експертно
становище на друг орган или институция;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност или измама,
до изясняване на случая от компетентните
органи;
4. е назначена оценяваща комисия по чл. 16,
ал. 3, т. 4, като срокът по ал. 1 се удължава
със срока, посочен в акта за назначаване на
оценяващата комисия.
(4) При установяване на недопустимост на
кандидата или проекта изпълнителният директор на ИАРА се произнася с мотивирана
заповед за отказ, подлежаща на обжалване
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс (АПК), за което писмено се уведомява
кандидатът.
(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, НПО и др., които да определят експертни
лица за участие в ЕКОП.
(7) В сл у чаите, когато са привлечени
външни за ИАРА членове за участие в ЕКОП,
избраните лица се проверяват за свързаност
със съответния бенефициент и оферентите
по проектите, представени на съответната
комисия от ИАРА.
(8) Член на ЕКОП не може да вземе участие при обсъждане на конкретно заявление
за кандидатстване в случай, че:
1. има интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ на кандидата, който е подал
заявлението за кандидатстване;
2. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидата, който е подал заявлението за кандидатстване;
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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 становище
пред изпълнителния директор на ИАРА за
одобрение или отхвърляне на проекта.
Чл. 22. (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. 21, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с общата цел по чл. 2;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 21, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. одобрените разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
съгласно чл. 7, ал. 4 или надвишават максималния размер съгласно чл. 7, ал. 5;
6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 1 и 2;
7. установен опит за измама.
(2) В случай на отказ по ал. 1, т. 1 – 6
кандидатът има право да кандидатства отново
за същата премия по реда на тази наредба.
Чл. 23. (1) Изпълнителният директор на
ИАРА одобрява или отхвърля заявлението
за кандидатстване с мотивирана писмена
заповед, подлежаща на обжалване по реда на
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 него
лице с изрично нотариално заверено пълномощно се явява за подписване на договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подписването на договора
кандидатът или законният му представител
или упълномощено от него лице предоставя
актуално удостоверение за наличие или липса
на задължения, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите (ТД на НАП), и свидетелство
за съдимост на кандидата или законния му
представител, както и на член/ове на управителния му орган, както и на временно
изпълняващ такава длъжност, включително
прокурист или търговски пълномощник, от
което да става видно, че не са осъждани с
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влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако
не са реабилитирани, и не са лишавани от
правото да упражняват търговска дейност
или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност, издадени не
по-рано от 1 месец преди предоставянето им,
и документ, удостоверяващ актуална банкова
сметка на името на кандидата.
(3) Договорът се подписва от изпълнителния директор на ИАРА и кандидата в три
еднообразни екземпляра.
(4) При неявяване, непредставяне на документите по ал. 2 или неподписване на договора
и декларациите в определения срок кандидатът
губи право за получаване на безвъзмездна финансова помощ по одобрения проект и може
да кандидатства отново за същия проект по
реда на тази наредба.
Чл. 24. (1) Когато сумата на безвъзмездната
финансова помощ за допустимите разходи по
одобрените проекти надхвърли определения
бюджет по мярката, проектите се класират в
съответствие с критериите за приоритизация и
оценка на проектите в условията на ограничен
бюджет съгласно приложение № 2, приети
от Комитета за наблюдение на ОПРСР, и се
одобряват в низходящ ред съобразно получените точки.
(2) За класираните по реда на ал. 1 проекти
с еднакъв брой точки, за които е установен
недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемането на
заявленията за кандидатстване.
Раздел II
Възлагане на одобрените дейности
Чл. 25. (1) Бенефициентите, които се явяват
възложители по чл. 7 ЗОП, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител/и
за дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Процедурите се провеждат в съответствие със ЗОП и приложимото
законодателство.
(2) Бенефициентите са пряко отговорни за
подготовката, провеждането и изпълнението
на процедури за възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП.
(3) Предварителният контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани
напълно или частично със средства от европейските фондове, се осъществява съгласно
разпоредбите на чл. 19, ал. 2, т. 22, чл. 20а
ЗОП и чл. 49а от Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
(4) Заверени копия от всеки договор с
избраните изпълнители по съответната процедура, както и от решението, обявлението,
документацията за обществената поръчка,
протоколите за работа на комисията и ре-
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шението 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. 23,
ал. 2. При открито нарушение, съставляващо
нарушение на разпоредбите на националното
законодателство и правото на Европейския
съюз в областта на обществените поръчки
по проекта, И АРА има право да наложи
финансови корекции на бенефициента съгласно ПМС № 134 от 2010 г., изм. с ПМС
№ 339 от 2010 г. на Министерския съвет за
приемане на Методологи я за определ яне
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. 23, 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 към
договор по чл. 23, 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. 16, ал. 2, т. 2 и 4
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.
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(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. 26. (1) Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след извършване на всички
дейности по одобрения проект.
(2) Плащане преди осъществяването на
проекта е допустимо при спазване на разпоредбите по чл. 27, 28, 29 и 30.
Чл. 27. (1) Авансово плащане се извършва
при условие, че е предвидено в договора по
чл. 23, 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. 25, 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 четири месеца от датата
на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.
(5) В случаите на авансово плащане се
изисква банкова гаранция в полза на ДФЗ – РА
в размер 110 % от стойността на авансовото
плащане или договор за поръчителство, с
който най-малко двама поръчители, всеки от
които се задължава пред кредитора ДФЗ – РА
да отговаря за изпълнението на задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициента, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(6) Поръчителите по ал. 5 трябва да отговарят на следните условия:
1. да са юридически лица – търговци по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон
и да са вписани в търговския регистър;
2. да са регистрирани и да извършват
търговска дейност най-малко 3 години преди
датата на подаване на заявката за авансово
плащане;
3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;
4. да не са в открито производство по
несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;
5. да не са в производство по ликвидация;
6. 25 % от размера на собствения им капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година и/
или последното приключило тримесечие преди
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подаване на заявката за авансово плащане, да
е равен или по-голям от 110 % от стойността
на искания аванс;
7. 20 % от размера на приходите им от
продажби за последната финансова година да
е по-голям или равен на 110 % от стойността
на искания аванс.
(7) При изчисл яването на размера на
собствени я капита л по а л. 6, т. 7 ДФЗ – РА
изк лючва поетите за дба лансови и условни
за дъл жени я на поръчител я, като в тя х не
се вк лючват обезпечени я по к редити и по
д ру г и за д ъ л жен и я, кои т о са о т разен и в
ба ланса.
(8) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един бенефициент по
ОПРСР, поръчителят трябва да отговаря на
условията по ал. 6 и 7 за всеки договор за
поръчителство.
(9) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника – бенефициент, в размер 110 % от стойността на
авансовото плащане.
(10) Срокът на валидност на гаранцията по
ал. 5 или срокът на задължението по договора
за поръчителство по ал. 5 трябва да покрива
срока на договора за отпускане на финансова
помощ, удължен с 6 месеца.
(11) Банковата гаранция по ал. 5 се освобождава или договорът за поръчителство по
ал. 5 се прекратява, когато ДФЗ – РА установи,
че сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ,
свързана с инвестицията, надхвърля сумата
на аванса.
Чл. 28. (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 проекта съгласно
приложение № 3.
(2) Заявката за авансово плащане се подава
не по-рано от 10 работни дни от подписване
на договора по чл. 23, ал. 2.
(3) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите в
присъствието на бенефициента.
(4) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща документите на бенефициента заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 бенефициентът има право
в рамките на срока по ал. 2 отново да подаде
заявка за авансово плащане.
(6) След приемане на док у ментите за
плащане бенефициентът получава номер на
заявката за авансово плащане.
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(7) В срок до 25 работни дни от регистриране
на заявката за авансово плащане ДФЗ – РА
изплаща одобрената сума или мотивирано
отказва авансовото плащане със заповед на
изпълнителния директор на ДФЗ – РА, която
се съобщава на бенефициента по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо
не повече от два пъти за периода на изпълнение на проекта.
(2) Всяко меж динно плащане може да
бъде отпускано само след завършване на
одобрените и реално извършените дейности
по проекта, заложени като такава в договора
по чл. 23, ал. 2.
(3) Междинно плащане е допустимо за
одобрените и реално извършените дейности
по проекта при условие, че неговият размер
надвишава левовата равностойност на 3000
евро.
(4) Последното междинно плащане може
да бъде заявено не по-късно от шест месеца
преди изтичане на крайния срок за извър
шване на дейностите по проекта, заложени
в договора по чл. 23, ал. 2.
Чл. 30. (1) При кандидатстване за междинни или окончателно плащане бенефициентът подава заявка за плащане в РРА – РА
по място на извършване на дейностите по
проекта и прилага документите съгласно
приложение № 4.
(2) Заявката за окончателно плащане се подава след извършване на одобрените дейности
по проекта, но не по-късно от 15 работни дни
от изтичане на срока, посочен в договора по
чл. 23, ал. 2.
(3) Документите по ал. 1 и 2 трябва да
бъдат представени в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от бенефициента. В случай на представяне на заверени от бенефициента копия на документи
техните оригинали се осигуряват за преглед
от служителите на РА.
(4) Регионалната разплащателна агенция
на РА извършва преглед на документите по
ал. 1 в присъствието на бенефициента или
упълномощено от него лице.
(5) Док у мен т и т е по а л. 1 се п редставя т
н а б ъ л г ар с к и е зи к . В с л у ч а и т е, ког ат о
ориг ина лни я т док у мен т е изгот вен на
ч у ж д език, т ой т рябва да бъде п ри д ру жен
с п ревод на бъ лгарск и език, извършен в
съо т ветст вие с Пра ви лника за лега лизац ии т е, заверк и т е и п реводи т е на док у мен т и и
д ру г и к ни жа и Конвенц и я та за п рема х ване
на изиск ванет о за лега лиза ц и я на ч у ж дест ранни п убли чни а к т ове, съста вена в Хага
на 5 ок т омври 1961 г.
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(6) При непредставяне или нередовност на
документите по ал. 1 РРА – РА връща документите на бенефициента заедно с копие от
контролен лист за извършена проверка, от
който са видни липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на нередовностите
бенефициентът има право в рамките на срока
по ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(8) След приемане на документите за изплащане на безвъзмездната финансова помощ
бенефициентът получава номер на заявката
за плащане.
Чл. 31. (1) В срок до три месеца от регистриране на заявката за плащане заедно с
всички необходими документи, доказващи
извършените дейности 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 в
приложение № 4.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности, този срок се удължава
със срока за получаване на отговор по ал. 2;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, в случай че по даден проект е
необходимо становище на други органи или
институции, както и в случаите, когато в
резултат от дейностите по ал. 1 са събрани
документи и/или информация, които създават
съмнение за нередност.
Чл. 32. (1) Изпълнителният директор на
ДФЗ – РА отказва изплащането на част или
на цялата помощ, когато:
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1. установи при проверките по чл. 31, 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;
3. бенефициентът не отстрани нередовнос
тите, непълнотите и пропуските в срока по
чл. 31, ал. 2;
4. установи, че са извършени недопустими
разходи.
(2) Отказът за плащане подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 33. 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. 34. (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. 23, ал. 2 или от датата на подписването
на анекс в случаите по чл. 25, ал. 8, когато
е приложимо.
Чл. 35. 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. 36. (1) В случай на необходимост от
извършване на промени в изпълнението на
проекта бенефициентът представя в ИАРА
искане за изменение и/или допълнение на
договора по чл. 23, ал. 2 с приложени документи, обосноваващи искането.
(2) Исканията се разглеждат по реда на
постъпването им в ИАРА. Изпълнителната
агенция 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. 23, ал. 2,
които водят до увеличаване на одобрената
безвъзмездна финансова помощ, до промяна предназначението на одобрения проект
или до увеличение на срока за изпълнение
на проекта, надхвърлящ максималния срок,
определен в чл. 34, ал. 1.
(4) В срок до един месец от регистриране
на искането по ал. 1 изпълнителният директор
на ИАРА одобрява или отказва с мотивирана
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заповед изменението и/или допълнението на
договора по чл. 23, 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. 23, ал. 2.
(6) Анексът по ал. 5 се подписва по реда
на чл. 25, ал. 8.
Чл. 37. Най-късно до края на изпълнението на проекта бенефициентът е длъжен да
отговаря на всички нормативно установени
изисквания, свързани с одобрения проект.
Чл. 38. За период 5 години от датата на
сключване на договора по чл. 23, ал. 2 бенефициентът е длъжен:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява, да не прехвърля
правото на собственост и/или преотстъпва
правото на ползване върху активите, предмет
на подпомагане, под каквато и да е форма,
с изключение на случаите, когато това се
изисква по закон;
3. да съхранява всички оригинални документи, свързани с проекта, които не се изискват
в оригинал при подаване на заявлението за
кандидатстване или на заявката за плащане;
4. за п роек т и, на д ви ша ва щ и 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 реализиран с безвъзмездната финансова
помощ по ОПРСР и ЕФР;
5. за проекти под 50 000 евро да прилага
една или повече от мерките за информираност и публичност съгласно Указанията за
изпълнение на дейности за информираност
и публичност по ОПРСР (публикувани на
интернет страницата на ОПРСР);
6. да не прехвърля собственост върху предприятието по смисъла на Търговския закон;
7. да не променя местоположението на
подпомаганата дейност.
Чл. 39. В срок до 2020 г. включително бенефициентът е длъжен да съхранява всички
документи, свързани с одобрения проект.
Чл. 40. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури осъществява последващ контрол върху целевото използване на
отпуснатата безвъзмездна финансова помощ
за срока по чл. 38.
Чл. 41. (1) Бенефициентът е длъжен да
п редоставя всяка поискана информаци я,
свързана с предмета на проекта, на упълномощени представители на И А РА, Ми-
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нистерст вото на земеделието и х рани те,
ДФЗ – РА, Министерството на финансите,
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“, Сметната палата на
Република България, Европейската комисия,
Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен одитор, на когото
е разрешено да упражнява своето право на
контрол върху документите и договорните
условия на всички бенефициенти и техните
подизпълнители и доставчици, свързани с
осъществяването на проекта.
(2) Контролът по ал. 1 се извършва в срока
по чл. 38.
(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. 42. Бенефициентът е длъжен да води
счетоводство по реда на Закона за счетоводството, като поддържа отделна аналитична
счетоводна сметка за проекта, за който е
получил безвъзмездна финансова помощ от
ЕФР, за период 5 години, считано от датата
на подписване на договора по чл. 23, ал. 2.
Чл. 43. (1) Бенефициентът е длъжен да
сключи и поддържа валидна застраховка на
имуществото – предмет на подпомагане, в
полза на ДФЗ – РА срещу рисковете съгласно приложение № 5 за срока от подаване на
заявка за окончателно плащане до изтичане
на срока по чл. 38, ал. 1, като е длъжен всяка
година да подновява застрахователната полица.
(2) Застраховка по ал. 1 се сключва при
следните условия:
1. п ри п ъ л на ще та на зас т ра хова но т о
имущество в резултат на събитие, покрито
по условията на договора за застраховка,
застрахователят изплаща обезщетението на
ДФЗ – РА до размера на получената безвъзмездна финансова помощ;
2. при частично погиване на застрахованото имущество обезщетението се изплаща
на бенефициента.
(3) Със сумата на застрахователното обезщетение, когато същото се изплаща на ДФЗ – РА,
се намалява размерът на задължението на
бенефициента към ДФЗ – РА.
(4) При наст ъпване на частична щета
бенефициентът е длъжен да възстанови подпомогнатия актив.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Чл. 44. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, осъществява последващ
контрол върху изпълнение на разпоредбите
по чл. 43.
Чл. 45. При неспазване на условията по
чл. 38 – 43 включително получената по реда на
тази наредба безвъзмездна финансова помощ
се обявява за изискуема от изпълнителния
директор на ИАРА или от изпълнителния
директор на ДФЗ – РА и се открива процедура
по възстановяване на отпусната безвъзмездна
финансова помощ.
Чл. 46. (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 дру гата ст рана за възник ването
му, както и за предполагаемия период на
действие и прекратяване на форсмажорното
обстоятелство.
(3) Удостоверяването на възникнала „непреодолима сила“ се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската
търговско-промишлена палата.
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.
Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
Чл. 48. С цел осигуряване на публичност и
прозрачност ИАРА публикува на електронната
страница на ОПРСР следната информация за
всеки проект:
1. име на бенефициента и наименование
на проекта;
2. приоритетна ос и мярка;
3. общ размер на одобрената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
4. общ размер на изплатената безвъзмездна
финансова помощ по проекта;
5. общ размер на финансовия принос от ЕФР.
Чл. 49. Бенефициентът е длъжен да включи в
табелите по чл. 38, т. 4 и 5 следните елементи:
1. емблемата на ЕС в съответствие с графичните стандарти, посочени в приложение II
на Регламент на Комисията (ЕО) № 498/2007 г.,
и позоваване на ЕС;
2. позоваване на ЕФР: „Европейски фонд
за рибарство“;
3. изречение, което подчертава положителния аспект от намесата на ЕС, с текст:
„Инвестиране в устойчиво рибарство“;
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4. информацията по т. 1 – 3 трябва да заема
най-малко 25 % от табелата;
5. табелата следва да указва вида и наименованието на проекта.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички дейности 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 юридическо лице, което
кандидатства за предоставяне на безвъзмез
дната финансова помощ.
7. „Бенефициент“ е юридическо лице или
едноличен търговец, което е крайният получател на безвъзмездната финансова помощ.
8. „Пилотен проект“ е проект, който е
изцяло иновативен, с ограничени разходи и
продължителност предвид неговата експериментална същност.
9. „А к вак ул т у ра“ е о т глеж данет о и ли
култивирането на водни организми с помощ
та на дейности, предназначени да повишат
продукцията на въпросните организми над
естествения капацитет в естествената им
среда; организмите остават собственост на
физическо или юридическо лице през етапа
на отглеждане и култивиране, до прибирането
на добива включително.
10. „Допустими за финансиране разходи“
е общата сума от всички плащания за одоб
рените 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
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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.
13. „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 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, 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.
14. „Плащане в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или
су ровини, проу чване или професиона лна
работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от
фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
15. „Авансово плащане“ е плащане след
одобрение на проекта и преди извършване
на одобрените разходи.
16. „Междинно плащане“ е плащане за
одобрените и извършените разходи по проекта.
17. „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) да 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. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
се сравняват на базата на:
а) цена;
б) размер на авансово плащане;
в) наличие на сервизно обслужване;
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г) срок на доставка;
д) съответствие с технологичния проект;
е) предвидено обучение на персонала;
ж) гаранционен срок.
19. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
20. „Иновация“ е нов подход или успешно
прилагане на нововъведение в сектор „Рибарство“, водещо до значителни подобрения
и въвеж дане на нови за Българи я добри
практики. Малки технически подобрения на
добре познати технологии не са достатъчни за
получаване на безвъзмездна финансова помощ.
21. „Селективност на риболовните уреди“ е
способността на риболовния метод да извър
шва риболов на определени водни организми,
който метод позволява видовете, които не са
цел на риболова, да бъдат улавяни.
22. „Проекти от общ интерес“ се отнасят за
дейности и услуги, достъпни за всички заети в
сектор „Рибарство“ при еднакви условия. Мерките от общ интерес подпомагат постигането
на целите на Общата политика по рибарство
на ЕС и са с по-широк обхват от мерките,
предприемани от частни организации.
23. „Научни организации“ са юридически
лица, които извършват научни изследвания в
съответствие с действащото законодателство.
24. „Риболов с изследователски цели“ 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.
25. „Експериментален риболов“ е риболов,
насочен към тестване на селективни риболовни техники и/или уреди за определяне
на тяхното влияние върху рибните запаси и/
или морската околна среда по смисъла на
тази наредба.
26. „Риболовен метод“ е начинът на риболов (активен или пасивен), включващ всяка
дейност по улавяне на риба или други водни
организми, изваждане на улова от водата и
неговото пренасяне.
27. „Технически организации“ са юридически лица, осигуряващи законово регулиран
контрол на техника и технологии, използвани
в областта на рибарството, аквакултурата и
екологията. Организациите трябва да притежават необходимите сертификати, лицензи
и/или други релевантни документи за извър
шването на тази дейност.
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28. 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.
29. Под „Една независима оферта“ се разбира случаят, когато при подадена една оферта
не е налице свързаност между оферента и
кандидата.
30. „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 Закона за изменение и допълнение на
Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 36 от 2008 г.).
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 17 от
2009 г. за условията и реда за предоставяне
на безв ъзмездна финансова помощ по мярка
3.5 „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос
№ 3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“
на Република България, финанс ирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен
период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от
2009 г.; изм., бр. 43 от 2010 г.).
§ 4. Неприключилите процедури преди
влизането в сила на тази наредба се довършват
по реда на Наредба № 17 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безв ъзмездна
финансова помощ по мярка 3.5 „Пилотни проекти“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ
интерес“ от Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство“ на Република България, финанс ирана от Европейския фонд за
рибарство за Програмен период 2007 – 2013 г.,
когато по проекта няма сключен договор, и
по реда на тази наредба, когато по проекта е
сключен договор.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и
на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
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Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес

Заявление за кандидатстване

`

по Мярка 3.5.
Пилотни проекти

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 (ЮЛ, ЕТ, ЮЛНЦ и др.)

1.1

ЕИК/ Булстат

2.

Име на партниращата научна/техническа организация и правна форма

2.1

ЕИК/ Булстат

3.

Трите имена на лицето, представляващо кандидата по т. 1.

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

5.2.

Номер на пълномощно

Име

Презиме

Фамилия
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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
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

С Т Р. 3 9

С Т Р. 4 0
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Информация за проектите

Предишно финансиране (за кандидата и/или партниращата организация) :
11.

Получавали ли сте безвъзмездна финансова помощ от
Европейския фонд за 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.

Част В
13.

Кандидатствам за:

Допустими сектори: (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 .

Сектор 01 – Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на дадена
иновационна технология в условия близки до реалните

�

Сектор 02 – Тестване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното
усилие

�

Сектор 03 – Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на
риболовните уреди

�

Сектор 04 - Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова

�

14.

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

а.

закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и
други, пряко свързани с пилотния проект, включително разходи, включени в продажната цена за
осъществяване на доставката, инсталирането, изпитването и въвеждането в експлоатация на
оборудването /машините/ съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг

�

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

�

б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.

закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и въвеждане в
експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг
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;
експериментален риболов
други разходи по изпълнението на целите по проекта
възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни експерти, които не са
част от щатния персонал на кандидата
разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 38, т.4 и т. 5

�
�
�
�
�
�

15. Стойност на проекта ________________________ лева, съгласно приложената Проектна обосновка.
Размер на субсидията ____________________ лева, съгласно Приложение № 2, т. I, който представлява
_____________%;
16.

Придружаващи документи към Заявлението за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта

1.
2.
3.

Проектна обосновка
Анализ приходи-разходи по образец
Договор за сътрудничество между кандидата и партниращата организация

� да
� да
� да
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4.

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

5.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай,че документите не се подават лично от кандидата,
издадено за да послужи пред Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Заповед на Ръководителя на бюджетната организация или друг еквивалентен акт за кандидатстване по
мярката
Документ за ползване върху имота за срок не по-малък от шест години към датата на кандидатстване,
удължен с три месеца, където е приложимо
Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ
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.
Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, ал. 3, т. 4
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от
съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от
един месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за кандидатстване
За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 от ЗОП - в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 1 - наймалко две независими и съпоставими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското
дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро.
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. Конкурентни оферти не се изискват при
закупуване на активи по чл. 16, ал. 2, т. 2;
За кандидат, който не е възложител по чл. 7 от ЗОП - в случаите по чл. 18, ал. 3, т. 2 - една
независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента за разходи,
чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от
разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от
един доставчик, които са за оборудване, изготвено по индивидуално техническо задание или за
патентовани активи, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, с цел
определяне на основателността на предложените разходи. Цената трябва да бъде определена в
лева или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с
избрания оферент и се придружават от технически спецификации. Оферентите - местни лица, трябва
да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни
лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното си
законодателство. Оферти не се изискват при закупуване на активи по чл. 18, ал. 2, т. 2;
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14.

За кандидат, който не е възложител по чл. 7от ЗОП - в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 3 - една
независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента за всяка
доставка/услуга на стойност, равна или по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената
трябва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от технически
спецификации. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното си законодателство. Оферти не се изискват при закупуване
на активи по чл. 16, ал. 2, т. 2;

� да � непр

15

За кандидат, който не е възложител по чл. 7от ЗОП - за разходи по чл. 16, ал. 2, т. 2 и т. 4, 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

16

17

18
19
20

За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7от ЗОП в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 9 обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена;
За кандидат, който се явява възложител по чл. 7 от ЗОП - за разходи по чл. 16, ал. 2, т. 2 и т. 4, 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;
Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане, с разбивка
по активи, дата на придобиване и покупна цена;
Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите
вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг);
Декларации от оферентите – чуждестранни лица, че същите не се намират в свързаност по между си,
както и че не се намират в свързаност с кандидата по оценяваното проектно предложение, по
образец, качен на електронната страница на ОПРСР;

� да � непр

� да � непр

� да
� да � непр
� да � непр
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Декларация за конфликт на интереси съгласно чл.11 ал.3;
Копие от документ, удостоверяващ последната валидна институционална акредитация на партниращата
научната организация
Копие от сертификат, лиценз и/или друг релевантен документ на техничческата организация,
удостоверяващ осъществяването на законов регулиран контрол на техника и технологии, използвани в
областта на рибарството, аквакултурата и екологията
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II. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:
1
2.
3.
4.
5.

Част Г
1
2
3
4

5

6

7
8
9

Декларации

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА.
Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие".
Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Европейския съюз за същата инвестиция.
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за оценяване
на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други органи.

� да
� да
� да
� да

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

Декларирам, че проектът ми е иновативен, съгласно дефиницията в §1, т.19 от допълнителните
разпоредби на Наредбата.

� да

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на Заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на кандидата;
1.
Вписва се ЕИК/ БУЛСТАТ на кандидата;
1.1.
Името и правната форма на партниращата научна/техническа организация;
2.
2.1
Вписва се ЕИК/ БУЛСТАТ на партниращата организация;
Попълват се данните от личната карта за представляващия кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави заверено
3.
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 др.;
4.
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
5.
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация;
6.
Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата;
7.
8.
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт;
Попълва се адреса за кореспонденция на лицето за контакт;
9.
Попълва се информация за банковата сметка на кандидата;
10.
В част Б се попълва следната информация за проектите:
III
Попълва се в случаите, когато кандидатът и/или партниращата организация са получавали финансиране от ЕФР за
други проекти;
11.
Попълва се в случаите, когато кандидатът и/или партниращата организация са получавали финансиране от други
12.
фондове за същия проект или за обособена част от него;
В част В се попълва следната информация за проектите:
IV
13.
Отбележете сектора, за който кандидатствате;
14.
Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате;
15.
Впишете стойността на проекта, съгласно приложената Проектна обосновка и размера на субсидията, съгласно
Приложение № 2.

� да

� да
� да
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V
В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване документи, като:
1.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
2.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
3.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
4.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал само, когато заявлението не се подава лично от кандидата.
5.
Документът е задължителен
6.
Документът е задължителен, когато кандидатът или партньорът е бюджетна организация.
7.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
8.
Документът е задължителен.
9.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
10.
11.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
12.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
13
Документът е задължителен, ако е приложим.
14
Документът е задължителен, ако е приложим.
15
Документът е задължителен, ако е приложим.
16
Документът е задължителен, ако е приложим.
17
Документът е задължителен, ако е приложим.
18
Документът е задължителен.
19
Документът е задължителен.
20
Документът е задължителен.
21
Документът е задължителен, ако е приложим.
22
Документът е задължителен, ако е приложим.
22
Документът е задължителен.
23
Документът е задължителен.
VI
В част В II, т. 12
12. Документът е задължителен за висши учебни заведения, съгласно Закона за висшето образование
В част В, т. 16, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша преценка се
отнасят до проекта, за който кандидатствате. Допълнителните документи следва да отговарят на общото
VII
изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за кандидатстване
VIII
IX
X
XI
XII

В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в присъствието на
служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за кандидатстване.
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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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" /2007-2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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ИАРА

Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес
Мярка 3.5. Пилотни проекти

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 на кандидата.
1.2. Правен статут и дейност на партниращата организация. Мотиви при избора на партньор.
В тази част се описва статута на партньора. Описват се водещите мотиви, които са довели до избор на партниращата организация.
1.3. Описание на пилотния проект. В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори , причините, предположили реализацията му,
местоположение на изпълнение на проекта. Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в
б
1.3.1. Описание на иновативната идея - обект на настоящия проект.
В тази част се описва същността на идеята, която ще бъде развита в рамките на настоящия пилотен проект. Описва се настоящето състояние на
науката и техниката в конкретната област на рибарството и какви са очакванията от разработването на конкретната иновативна идея за развитието на
сектор "Рибарство". Описва се на какви научни изследвания направени досега се базира иновативната идея.
1.3.2. Иновативност на идеята.
В тази част се се привеждат доказателства за иновативност на идеята, заложена в пилотния проект. Описва се на какво ниво е иновацията национално, европейско или световно.
1.3.3. Етап на разработване на иновативната идея.
Описват се изследванията предприети от кандидата до момента за разработването на иновативната идея и до каква степен е развита към момента на
кандидатстването. Необходимо е да се опише дали е извършвана техническа оценка за изпълнимост на идеята и какви са резултатите. В случай, че
такава оценка не е извършвана, кандидатът привежда доказателства за техническа изпълнимост на иновативната идея. Описват се възможните
технологични рискове (провали) във връзка с изпълнението на пилотния проект и как ше бъдат предотвратени.
1.4. Приложимост на проекта
1.4.1. Евентуалното икономическо въздействие при успешно внедряване на иновативната идея и изпълнение на настоящия пилотен проект?
(За кандидати по Сектор 01)
Описва се в каква степен иновацията е реалиризируема на пазара. В случай, че са разработени маркетингови проучвания и анализи във връзка с
внедряването на иновтивния продукт/процес, извършени от независими експерти, моля приложете ги към проекта. Ако няма разработени
такива,следва да се изложат вижданията на кандидата, придружени със съответната документация, за потенциални пазари на продукта/процеса (когато
е приложимо).
1.4.2. Очаквани резултати от прилагането на иновацията върху състоянието на околната среда и/или сектор "Рибарство" (За кандидати по
всички Сектори)
Описват се основните очаквани резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта.
1.5. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта, описание на дейностите.
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, съгласно допустимите разходи по Наредбата.) Описват се подробно дейностите, машините и оборудването, които ще се извършат/
използват за постигане на заложените резултати.
1.6. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта, който не надвишава срока по Наредбата.
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1.7. 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 сектор
"Рибарство".
1.8. 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, проектодоговори 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. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМОП и предвижда разходи по чл. 15, ал. 2, т.2 и т. 4 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 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМОП, се описват начина за определяне стойностите на всеки разход.
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.1.5.
допустими разходи по видове и групи дейности

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

Стойност

Избран
достав
чик

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 и услугите, за които 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 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
7. В Колона Ж 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 първо междинно плащане: месец________________ година __________________
• Дата на второ 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 № 2
В размер на ............................ лева

� да

� не

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

� да

� не

2.3.1. Етапи за извършване на инвестицията (попълва се в случаите, при които кандидатът желае да се възползва от възможността за
междинно плащане):
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№

Вид

К-во

мярка

А

Б

В

І. Етап:
1.
....
n
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Единична
цена
Г

Стойност
Д

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 2 не е задължителна и се попълва само в случаите, когато кандидатът желае да получи междинно плащане за обособена част от инвестицията.
В Таблица 2 се попълват всички активи и дейности от Таблица 1, които кандидатът желае да бъдат включени в съответния етап.

2.4. План за действие
№

1
2
3
....
n

Цел
А

Дейност

Описание на
дейности,
компоненти,
средства

Дата на
стартиране

Дата на
приключван
е

Отговорен
партньор
(когато е
приложимо)

Б

В

Г

Д

Е

Обща сума
с ДДС
(лева)
Д

Обща сума
без ДДС
(лева)
Ж

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

2.6. Прогнозни разходи за възнаграждения на нает външен персонал пряко свързан с изпълнението на проекта:

№

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

А

Размер на
Общо
Начислени
осигуровкит разходи за
осигуровки
Възнаграждение
е, дължими възнагражд
дължими от
за 1 нает
от
ения и
работодателя
работодател осигуровки
(%)
я (Б*В)/100
(Б+Г)*А
Б

В

Г

Д

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

0,00
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1. В колона А попълнете броя на наетите за изпълнение и описание на дейността, за която се наема;
2. В колона Б попълнете wъзнаграждениеto 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
ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

1

2

Изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата или икономическата
приложимост на дадена иновативна технология, с цел придобиване и разпространяване на технически или
икономически познания за изпитваната технология
Провеждане на тестове на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие,
включително при необходимост, определяне на зони, забранени за риболов, с цел оценяване на
биологичните и финансови последствия, както и за експериментално зарибяване

�

�

3

Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди, намаляване
на страничния улов, намаляване на подлежащите за връщане в морето съпътстващи улови или методи за
намаляване въздействието върху околната среда , по-специално върху морското дъно

�

4

Изпитване на алтернативни видове техники за управлението на риболова.

�

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

Приложение № 2
към чл. 7, ал. 2

І. Критерии за определяне размера (интензитета) на безвъзмездната финансова помощ
Критерии

% финансиране

Критерии

% финансиране

колективен интерес

100

индивидуален интерес

80

колективни органи,
иницииращи проекта

100

проектът е иницииран от индивидуален
бенефициент

80

публичен достъп до резултатите от проекта

100

резултатите от проекта остават частна
собственост и под
частен контрол

80

финансово участие на
колективни организации
и научни/технически организации

100

липса на финансово
участие на колективни организации и
научни/технически
организации

80

ІІ. Критерии за приоритизация и оценка на проектите в условията на ограничен бюджет, приети
от Комитета за наблюдение на ОПРСР:
1. Аквакултура.
2. Дребномащабен крайбрежен риболов от риболовни кораби под 12 метра, извършващи риболов
в Черно море.
3. Риболов в Черно море, извършван от риболовни кораби над 12 метра.
4. Други подсектори.
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Приложение № 3
към чл. 28, ал. 1
Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Дирекция "Рибарство и аквакултури"

Заявка за авансово плащане

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на Сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за авансово плащане
До
Държавен фонд "Земеделие"
Дирекция "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:

Постоянен адрес:

телефон:

факс:

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

Област:

ЕГН:

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
Б РДирекция
О Й 7 8"Рибарство и аквакултури"

Заявка за авансово плащане

ДЪРЖАВЕН

Телефон:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Факс:

E-mail
Представител:
Име:

Презиме:

Фамилия:
Л. К. №:

издадена на:

от:

ЕГН:
Информация за банковата сметка на бенефициента

IBAN:

Банков код (BIC):

Банка:

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

Име:

Презиме:

Л. К.№:

Фамилия:

издадена на:

Пълномощно №:

от:

ЕГН:

дата:

Местоположение на инвестицията:
Област:

Община:

Град/село:

Адрес:

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

� Да

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

Б. Общи документи за всички кандидати:
1 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

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 .

� Да

�Непр.

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

� Да

�Непр.

� Да

�Непр.

6 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).

Държавен фонд "Земеделие"
Разплащателна агенция
С Т Р.
5 0 "Рибарство и аквакултури"
Дирекция
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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.

В. Специфични документи:
1 Банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово
плащане за срока по Договора, удължен с шест месеца.

� 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.

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 бенефициентът представи документ и/или декларация с невярно съдържание, същият ще бъде
изключен от предоставяне на безвъзмездно финансово 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

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

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

подпис и печат

подпис и печат

подпис и печат
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Версия 01
Изм. 0/

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

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

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

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

1

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

2 Да се подават лично от бенефициента или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно;
Да са на български език. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, се представя превод на
български език, извършен в съответствие с Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
3 книжа и Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Ратифицирана
със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ,бр.47 от 2000 г. В сила от 30 април 2001 г.) (ДВ,
бр. 45 от 11 май 2001 г.).
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Мярка 3.5

Държавен фонд "Земеделие" - РА
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007-2013)
Заявка за плащане
МЯРКА 3.5. Пилотни проекти
До
Държавен фонд "Земеделие"
Дирекция "Рибарство и аквакултури"
РРА-РА гр...................................
УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Договор №: __/__/__/__/__/__/__/ от дата __/__/ __/__/__/__/__/__/
Проект №: от ИАРА: _/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Вид плащане:
Получено:

Междинно �

Окончателно �

Авансово плащане �

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

Печат:

Дата: __/__/ __/__/__/__/__/__/
Попълва се от бенефициента
Наименование на бенефициента (по регистрация)
ЕИК №:

Седалище и адрес на управление:

Телефон:

Факс:

E-mail
Попълва се от законния представител на бенефициента
Име на 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 №:
Пълномощно №:

издадена на:
/ дата:

Местоположение на инвестицията:

Област:

Фамилия:
от:

ЕГН:
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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 3.5. Пилотни проекти

Допустими сектори:
Сектор 01 - Изпитване на техническата или икономическата приложимост на дадена иновационна
технология в условия близки до реалните;

� Да

Сектор 02 - Тестване на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие;

� Да

Сектор 03 - Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди;

� Да

Сектор 04 - Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова.

� Да

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

� Да

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

� Да

4. разходи за консултантски услуги, проучвания, оценки и анализи, свързани с подготовката и изпълнението
на проекта;

� Да

5. експериментален риболов;

� Да

6. други разходи по изпълнението на целите по проекта;

� Да

7. възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни експерти, които не са
част от щатния персонал на кандидата;

� Да

8. подобряване на енергийната ефективност;

� Да

9. разходи за изработка, доставка и монтаж на табела;

� Да

A. Общи документи:
1

Копие от документ за самоличност на бенефициента.

� Да

2

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

� Да

3

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

� Да

� Непр.

4

Копие от документ за самоличност на упълномощеното лице.

� Да

� Непр.

5

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.

� Да
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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

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

� Да

10

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

� Да

11

Документ за собственост на сграда/земя и/или копие от договор за наем с минимален срок 6
години към момента на кандидатстване, удължен с три месеца;

� Да

12

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

� Да

13

Договори за доставки и/или услуги с детайлно описание на видовете дейности, цена, срок,
количество и начин на доставка. В договорите се описва ДДС.

� Да

14

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

15

Приемо-предавателни протоколи между доставчика/изпълнителя и бенефициента, съдържащ
подробно описание на извършените дейности.

� Да

16

Първични счетоводни документи (фактури), доказващи извършените разходи.

� Да

17

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

� Да

18

Копие от регистрация като производител на аквакултури.

� Да

� Непр.

19

Копие от разрешително за стопански риболов към момента на кандидатстване.

� Да

� Непр.

20

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.

21

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

� Да

� Непр.

22

Договор за сътрудничество между бенефициента и партниращата научна организация.

� Да

23

Технически доклад за резултатите от пилотния проект.

� Да

24

Декларация от доставчиците, че предмета на инвестиция (за машини, оборудване и
съоръжения) не са втора употреба.

25

� Непр.

� Непр.

Да

� Непр.

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

� Да

� Непр.

26

Попълнена таблица за разходите към заявката за плащане.

� Да

27

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

� Да

28

Сметка за изплатени суми за платените възнаграждения на наети външни експерти.

� Да

� Непр.
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Б. Специфични документи:
Закупуване и инсталиране нови машини и оборудване пряко свързани с пилотният проект

1

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

Закупуване на, ноу-хау, патенти права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на
проекта;
1 Копие от издаден от Патентното ведомство патент, който е предмет на закупуване от
бенефициента.
2 Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, за срок не по-малък от 5 години от
датата на подписване на договора с описани финансови условия на договора или друг
документ, удостоверяващ закупуването на патент от ползвател.

В. Декларации:

� Да

� Непр.

� Да
� Непр.

� Да
� Да
� Да

1

Декларирам, че дейността, за която кандидатствам е завършена.

� Да

2

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

� Да

3

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.

4

Декларирам, че представените от мен документи са достоверни.

� Да

5

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 помощ по мярка, съфинансирана от ЕС.

� Да

6

� 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 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
Име на младши експерт / старши експерт от РРА-РА, приел Заявката за плащане
Име на гл. експерт от РРА-РА, проверил Заявката за плащане

подпис и печат
подпис и печат
подпис и печат

0,00 лв

(E)

0,00 лв

7

0,00 лв

8

No на фактурата

0,00 лв (C)

0,00 лв

Име, подпис, дата, печат

Име, подпис, дата

Мл. експерт/старши експерт РРА-РА

Окончателно

(B)

9

Дата на фактурата

10

No на застрахователната
полица

ВЕСТНИК

Бенефициент:_______________________________________________________________________________________

Обща сума на разходите по проекта

Обща сума на разходите

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

0,00 лв

6

Междинно

№ на зявката: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

ДЪРЖАВЕН

0,00 лв (A)

0,00 лв

5

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

0,00 лв

7

4

6

Обща сума без ДДС

0,00 лв

5

Цена за актив без
ДДС

3

4

Мерни
ед.

2

3

Колич
ество

0,00 лв

2

1

Вид на разхода

Вид на плащането:

1

Вид на инвестицията

№

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

УРН __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Таблица за разходите

Стр. 1
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Приложение № 5
към чл. 43, 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 имущество със собствен автотранспорт.
9300

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 74
от 26 септември 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Машинен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 521010 „Машинен техник“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 521 „Машиностроене, метало
обработване и металургия“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 521010 „Машинен техник“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискван ията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалностите 5210103 „Машини и съоръжения в металургията“, 5210105 „Машини
и системи с ЦПУ“, 5210113 „Машини и съоръжения за заваряване“, 5210117 „Технология
на машиностроенето“, 5210118 „Машини и
съоръжения за химическата и хранителновкусовата промишленост“, 5210119 „Машини
и съоръжени я в текстилната, обувната и
дървообработващата промишленост“, 5210120

ВЕСТНИК
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„Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалностите
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 521010 „Машинен техник“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Машинен техник“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
п рофесиона лна подго товка за п рофеси ята, както и задължителната чуждоезикова
подготовка по професията и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 14
от 2006 г. за придобиване на квалификация
по професия „Машинен техник“ (ДВ, бр. 17
от 2007 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов

С Т Р. 5 8

ДЪРЖАВЕН

Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията
„Машинен техник“
Професионално направление:
521

Машиностроене, металообработване и
металургия
Наименование на професията:
521010

Машинен техник

Специалности:

5210103
5210105
5210113
5210117
5210118

5210119

5210120

Степен на професионална квалификация:
Машини и съоръже- Трета
ния в металургията
Машини и системи Трета
с ЦПУ
Машини и съоръже- Трета
ния за заваряване
Технология на маши- Трета
ностроенето
Машини и съоръже- Трета
ния за химическата и
хранително-вкусовата
промишленост
Машини и съоръже- Трета
ни я в текст и лната,
обувната и дървообработващата промишленост
М а ш и н и и с ъ о р ъ - Трета
жения за добивната
промишленост и строителството

1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Машинен техник“ от Списъка на професиите за
п рофесиона лно образование и обу чение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД-09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г.) входящото
минимално образователно равнище е:
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– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Машинен техник“
не се изисква обучаваните да притежават по-ниска степен на професионална квалификация по
професии от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ или
професионален опит по други сродни професии.
За лица с професионален опит по тази професия е необходимо надграждащо обучение,
включващо усвояване на компетенции, които
кандидатът за обучение не притежава. Съдържанието на обучението се определя след сравнение
на компетенциите и на резултатите от ученето,
описани в Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по
съответните професии или професионален опит.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация,
поддръжка и ремонт на машини, механични
инсталации и съоръжения.
Машинният техник изработва схеми, чертежи
на детайли, сглобени единици. Проектира и конструира детайли и възли. Използва техническа
литература и съвременни софтуерни продукти
за якостно пресмятане и конструиране.
Машинният техник изработва детайли на
металорежещи машини с точност и качество
по зададен чертеж.
Поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации и
съоръжения в различни сфери на промишленото
производство: химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, минната, текстилната,
шевната и обувната промишленост, в металургията, в хидро- и пневмотехниката.
Машинният техник организира и изпълнява
своевременен ремонт на видовете оборудване,
инсталации, комуникации, установки, машини
и п риспособлени я. Организи ра периоди чни
прегледи, разкрива и анализира причините за
преждевременно износване на отделни детайли
и възли.
В своята работа машинният техник използва
справочна техническа литература и техническа
документация, софтуерни продукти. Изпълнението на голяма част от дейностите се свежда до
използване на различни видове металорежещи и
измервателни инструменти, както и приспособления за установяване. Работи с различни видове
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машини, системи за управление, механични
инсталации и съоръжения съобразно вида на
промишленото производство.
Машинният техник отговаря за работата на
други работници.
Условията на работа при изпълнение на някои
от дейностите на машинния техник са свързани
с повишено ниво на шума, замърсеност на въздуха, работа на открито, ниски температури и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Машинен
техник“ обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от професията
или по друга професия от професионално направление „Машиностроене, металообработване
и металургия“, като обучението му по общата
за дъл ж и телна професиона лна подготовка и
отрасловата задължителна професионална подготовка се зачита.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426
от 30.05.2011 г., РД-01-529 от 30.06.2011 г., РД01-952 от 29.12.2011 г. и РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Лицата с трета степен на професионална
квалификация по професията „Машинен техник“ могат да постъпват на работа на следните
длъжности от Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД): 3115-3004
Техник, механик, 3115-3013 Техник-механик, инструменти, 3115-3021 Техник-механик, автоматизация, 3115-3021 Техник-механик, автоматизация
на производството, 3115-3023 Техник-механик,
апретурно, багрилно и плетачно производство,
3115-3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост, 3115-3026 Техник-механик,
кожено-галантерийно производство, 3115-3027
Техник-механик, мебелно производство, 3115-3028
Техник-механик, обувно производство, 3115-3029
Техник-механик, предачно производство, 31153030 Техник-механик, тъкачно производство, 31153031 Техник-механик, химическа промишленост,
3115-3032 Техник-механик, хранително-вкусова
промишленост, 3115-3033 Техник-механик, шивашко производство, 3115-3042 Техник-механик,
дискретни производства, 3115-3047 Техник-механик, технолог (студена обработка), 3115-3048
Техник-механик, технолог (топла обработка),
3115-3049 Тех ник-механик, тех нолог (у редо 
строене), 3115-3050 Техник-механик, хидро- и
пневмотехника, 3115-3053 Техник-механик, роботостроене, 3115-3054 Техник-механик, монтаж на
промишлени съоръжения и машини, 3118-3010
Чертожник, машини и инструменти и др.
Съществува възможност и за постъпване на
работа на длъжности, които изискват по-ниска
степен на професионална квалификация: 72332009 Механик, промишлено оборудване, 7233-2028
Монтьор, промишлено оборудване, 7233-2037
Шлосер-монтьор, 7233-2034 Монтьор, ремонт на
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машини и оборудване, 7233-2010 Механошлосер,
7223-3003 Настройчик на металообработващи машини, 8211-2026 Стругар, 8211-2027 Фрезист и др.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· описва, спазва и прилага основните правила
за безопасна работа на работното място, ползва
лични и колективни средства за защита, не замърсява с работата си околната среда;
· осъществява ефективни комуникации при
изпълнение на трудовата си дейност в работен
екип – умее да формулира проблеми, да задава
въпроси, да прави отчет за извършената работа;
· познава пазарните отношения, мястото и
ролята на отделните лица, предприятията, институциите и държавата в тях;
· познава правата и задълженията си като
участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда, разбира договорните отношения между
работодател и работник;
· разпределя и участва при разпределянето
на задачите, съдейства и търси помощ от членовете на екипа;
· разбира своята роля в дейността на предприятието и съзнава необходимостта от повишаване
на квалификацията си;
· притежава предприемачески знания и умения за развиване на собствен бизнес;
· намира информация с помощта на компютър, работи с текстообработващи и специализирани програми, както и с програми за
автоматизирано изработване на конструкторска
и технологична документация;
· работи със специа лизирана тех ническа
документация на чужд език.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионално направление „Машиностроене, металообработване и
металургия“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава пазарните отношения в областта
на машиностроителното производство, мястото
и ролята в тях на отделните лица, фирми, институции и държавата;
· описва и спазва изискванията и разпоредбите
на нормативните документи, регламентиращи
дейностите в областта на металообработването
и машиностроенето;
· описва и прилага методите, технологиите,
материалите, използвани в областта на металообработването и машиностроенето.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Машинен техник“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
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· разчита, намира информация и изработва
техническа документация;
· познава основните машини, съоръжения,
инструменти, приспособления и уреди за измерване с цел правилната им експлоатация и
приложение;
· познава и спазва технологиите за проек т и ра не, п роизводс т во и експ лоата ц и я на
промишлените изделия, ремонт и поддържане
на съответната техника с цел изпълнение на
технологичния процес, описан в съответните
специалности;
· познава устройството и управлението на
машините, уредите и съоръженията в съответ-

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

ното производство за правилна експлоатация,
поддържане и техническо обслужване;
· познава предназначението и функциите на
използвания инструментариум при упражняване
на дейността по заваряване;
· прилага подходящи техники на заваряване,
като използва правилно машини, инструменти
и материали;
· познава и прилага приложни програмни
продукти за автоматизирано изработване на
техническа документация;
· оценява качеството на извършената работа
в съответствие с нормативните документи.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Машинен техник“

1. Осигурява здравословни и 1.1. Знае и спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна
безопасни условия на труд
работа и противопожарна охрана
1.2. Познава и ползва по предназначение лични предпазни средства
1.3. Знае причините за възможните злополуки
1.4. Контролира недопускането на злополуки
1.5. Поддържа чистота и ред на работното си място
1.6. Събира отпадъчните продукти на определените места
2. Ръководи и/или проектира и
конструира детайли, възли за
машини, механични инсталации и съоръжения съобразно
действащите стандарти в машиностроенето

2.1. Разчита чертежи на детайли и схеми на сглобени единици
2.2. Изработва чертежи на детайли и схеми на сглобени единици
2.3. Изработва технологични карти за изработване на детайли, сглобяване на възли
2.4. Разчита технологични карти за изработване на детайли, сглобяване на възли
2.5. Избира материали, инструменти, режими от технически справочници съобразно действащите стандарти
2.6. Избира машини и технологична екипировка съобразно работната
документация
2.7. Изработва техническа документация чрез софтуерни продукти
2.8. Информира се за новости в областта на стандартите в машиностроенето от различни информационни източници

3. Открива и отстранява възникнали повреди в машините,
съоръженията, апаратурата и
оборудването; установява причините за възникналите аварии

3.1. Оценява състоянието на машините и съоръженията
3.2. Планира ремонтни дейности
3.3. Разпределя задачите, свързани с ремонта
3.4. Контролира качественото и своевременно изпълнение на ремонтните работи
3.5. Оценява качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания
3.6. Осигурява необходимата документация, материали и инструменти
за ремонтните дейности
3.7. Извършва ремонтните дейности при спазване на изискванията за
безопасност

4. Осигурява условия за надеждна и безаварийна работа,
правилна експлоатация на видовете оборудване, инсталации,
установки, машини и приспособления

4.1. Спазва показателите за ефективна работа на машините и работното оборудване
4.2. Проверява изправността на машините и работното оборудване
4.3. Преценява състоянието и наличността на необходимите приспособления и инструменти

5. Изготвя заявки за доставка
на резервни части, материали,
инструменти съобразно работното оборудване

5.1. Оценява наличността и необходимостта от материали, инструменти,
приспособления за работа и поддръжка на машинния парк
5.2. Подбира материали и инструменти съобразно действащите стандарти
5.3. Контролира ефективното използване на материалите и оборудването
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6. Установява причините за
преждевременно износване на
детайли и възли, анализира
причините, предлага дейности
за намаляването им

6.1. Разчита кинематични схеми на машини, технологични карти за
сглобяване
6.2. Подбира и заявява подходящи инструменти за сглобяване и разглобяване
6.3. Подбира и заявява подходящи инструменти за контрол на сглобените възли и модули
6.4. Спазва технологията за сглобяване и разглобяване
6.5. Проверява точността на монтажни размери и работата на сглобените възли и модули

7. Извършва периодични прегледи и прави предложения за
планови ремонти. Ремонтира
(подменя) аварирали възли и
детайли

7.1. Разчита схеми, чертежи на възли и детайли
7.2. Знае качествените показатели, технологичните възможности и
технически характеристики на използваната техника
7.3. Открива аварирали детайли от машините и съоръженията
7.4. Анализира причините за аварията
7.5. Прави заявка за стандартни детайли

8. Организира и контролира 8.1. Осигурява необходимите инструменти за изработване и контрол
изработване на детайли
8.2. Следи спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд
8.3. Знае изискванията за правилна експлоатация на машини и инструменти и следи за спазването им
8.4. Контролира спазването на технологичната дисциплина
9. Изработва детайли на кон- 9.1. Избира и подготвя режещи инструменти
венционални металорежещи 9.2. Избира, заявява и настройва приспособления
машини
9.3. Избира, заявява и ползва инструменти за контрол
9.4. Изработва детайли по зададен чертеж
9.5. Контролира качество и точност на детайла, предписани по чертеж
Специфични за специалност 5210103 „Машини и съоръжения в металургията“
10. Ремонтира съоръжения за 10.1. Описва устройството и действието на пeщните съоръжения
подготовка и леене на различни 10.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
метали
съоръженията
10.3. Избира и прилага технологичните методи за сглобяване и разглобяване на съоръженията
10.4. Извършва ремонт на спомагателната екипировка за съоръженията
11. Ремонтира линии за изра- 11.1. Описва устройството и действието на линиите за изработване на
ботване на леярски форми
леярски форми
11.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
линии и форми за леене
11.3. Избира и прилага технологичните методи за разглобяване и
сглобяване на линии и форми за леене
11.4. Извършва ремонта на спомагателната екипировка на линии и
форми за леене
11.5. Извършва поддържане и ремонт на машини за обработване на
формовъчните смеси за леярски форми и сърца
12. Ремонтира машини и линии 12.1. Описва устройството и действието на машините и линиите за
за пластична деформация
пластична деформация
12.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
машините и линиите за пластична деформация
12.3. Избира и прилага технологичните методи за разглобяване и
сглобяване на машините и линиитe за пластична деформация
12.4. Извършва ремонта на спомагателната екипировка за машините
и линиите за пластична деформация
13. Ремонтира пещи и съоръжения за термообработване и
нанасяне на декоративни, защитни и защитно-декоративни
покрития

13.1. Описва устройството и действието на пещите, съоръженията
13.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
пещите и съоръженията
13.3. Избира и прилага технологичните методи за разглобяване и
сглобяване на пещите и съоръженията
13.4. Извършва ремонт на спомагателната екипировка за пещите и
съоръженията
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Специфични за специалност 5210105 „Машини и системи с ЦПУ“
14. Ремонтира машини с ЦПУ 14.1. Описва устройството и действието на машините с ЦПУ за образа обработване на ротационни ботване на ротационни детайли
детайли
14.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машини с ЦПУ за обработване на ротационни детайли
14.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машини с ЦПУ за обработване на ротационни детайли
14.4. Познава и прилага технологичните методи за сглобяване на принадлежности за машини с ЦПУ за обработване на ротационни детайли
14.5. Извършва ремонт на инструменталната и технологичната екипировка на машини с ЦПУ за обработване на ротационни детайли
15. Ремонтира машини с ЦПУ 15.1. Описва устройството и действието на машините с ЦПУ за образа обработване на призматично ботване на призматично корпусни детайли
корпусни детайли
15.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане
на машини с ЦПУ за обработване на призматично корпусни детайли
15.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машини с ЦПУ за обработване на призматично корпусни детайли
15.4. Прилага технологичните методи за сглобяване на принадлежностите
за машини с ЦПУ за обработване на призматично корпусни детайли
15.5. Извършва ремонт на инструменталната и технологичната екипировка на машини с ЦПУ за обработване на призматично корпусни
детайли
16. Ремонтира полуавтоматични
и автоматични машини, автоматични линии, манипулатори
и роботи

16.1. Описва устройството и действието на машините, линиите, манипулаторите и роботите
16.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане,
сглобяване и разглобяване на автоматичните линии за обработване
на детайли
16.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични линии за сглобяване
16.4. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на манипулатори и роботи
16.5. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на агрегатни машини
16.6. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на полуавтоматични и автоматични
металорежещи машини

17. Програмира и настройва 17.1. Познава основните понятия в програмирането на металорежещи
металорежещи машини с ЦПУ машини с ЦПУ
17.2. Познава основните методи за програмиране
17.3. Познава и спазва етапите на програмирането при различните
методи
17.4. Познава основите принципи при изготвянето на управляващата
програма
17.5. Създава и оптимизира управляващи програми за детайли със средна
сложност за основните групи металорежещи машини с ЦПУ – обработващите центри и струговите машини
17.6. Рационално използва различните команди, фиксирани и много
проходни цикли и подпрограми
17.7. Извършва различни видове настройване на машините и технологичната екипировка с използване на съвременни измервателни средства
17.8. Работи свободно с пултове за управление на различни поколения
системи за ЦПУ
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Специфични за специалност 5210113 „Машини и съоръжения за заваряване“
18. Изпълнява заваръчни шево- 18.1. Разчита чертежи на заварени конструкции
ве и контролира параметрите 18.2. Избира метод и позиция на заваряване
според стандарта
18.3. Настройва апаратите и уредите за заваряване
18.4. Почиства, изправя и нагласява детайлите за заваряване
18.5. Поставя прихвати и изпълнява заваръчен шев
18.6. Извършва оглед и замерване на изпъкналостта на шева
19. Диагностицира и ремонтира 19.1. Избира подходящи инструменти, уреди и апаратура за диагностика
машините и съоръженията за и контрол на изправността на машините и съоръженията за заваряване
заваряване
19.2. Определя мястото и причината за повредата
19.3. Спазва технологична последователност при демонтаж и монтаж
19.4. Извършва проверка на техническите параметри след направения
ремонт
Специфични за специалност 5210117 „Технология на машиностроенето“
20. Ремонтира универсални металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови,
стъргателни и др.)

20.1. Описва устройството и действието на универсалните металорежещи машини
20.2. Избира и прилага методи за техническо обслужване и поддържане
на универсални металорежещи машини
20.3. Описва и прилага технологичните методи за сглобяване и разглобяване на универсалните металорежещи машини
20.4. Описва устройството и извършва ремонт на принадлежностите
и екипировката на универсалните металорежещи машини
20.5 Технически обслужва, поддържа и експлоатира универсални металорежещи машини
20.6. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на универсални металорежещи машини
20.7. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
20.8. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда
при работа с универсални металорежещи машини

21. Ремонтира машини за на- 21.1. Описва устройството и действието на машините за нарязване на
рязване на резби, зъби на зъбни резби и зъби на зъбни колела
колела и шлифоването им
21.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машините за нарязване на резби и зъби на зъбни колела
21.3. Прилага технологичните методи за сглобяване и разглобяване на
машините за нарязване на резби и зъби на зъбни колела
21.4. Описва устройството и извършва ремонт на принадлежностите
и екипировката на машините за нарязване на резби и зъби на зъбни
колела
21.5. Технически обслужва, поддържа и експлоатира машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
21.6. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на
машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
21.7. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
21.8. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда
при работа с машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и
шлифоването им
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22. Ремонтира машини и съ- 22.1. Описва устройството и действието на машини и съоръжения в
оръжения в хидро- и пневмо- хидро- и пневмотехниката – хидроагрегати и компресори, хидравличтехниката
ни и пневматични разпределители, вакуумни и хидравлични помпи
22.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
22.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машини и съоръжения
в хидро- и пневмотехниката
22.4. Технически обслужва, поддържа и експлоатира машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
22.5. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
22.6. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
22.7. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда
при работа с машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
23. Ремонтира измервателна и
контролна апаратура, стендове
за изпитване на хидравлични и
пневматични изделия

23.1. Описва устройството и действието на измервателната и контролната апаратура и стендовете за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
23.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на измервателната и контролната апаратура и на стендове за
изпитване на хидравлични и пневматични изделия
23.3. Извършва сглобяване и разглобяване на измервателна и контролна
апаратура и на стендове за изпитване на хидравлични и пневматични
изделия
23.4. Технически обслужва, поддържа и експлоатира измервателна и
контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
23.5. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на
хидравлични и пневматични изделия
23.6. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
23.7. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда
при работа с измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

24. Ремонтира специални фрезо- 24.1. Описва устройството и действието на фрезовите и копирно-фреви и копирно-фрезови машини зовите машини
24.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
фрезовите и копирно-фрезовите машини
24.3. Избира и прилага технологичните методи за сглобяване и разглобяване на фрезовите и копирно-фрезовите машини
24.4. Описва устройството и извършва ремонт на принадлежностите и
екипировката на фрезовите и копирно-фрезовите машини
25. Ремонтира полуавтоматични
и автоматични машини, автоматични линии, манипулатори
и роботи

25.1. Описва устройството и действието на машините, линиите, манипулаторите и роботите
25.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане,
сглобяване и разглобяване на автоматичните линии за обработване
на детайли
25.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични линии за сглобяване
25.4. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на манипулатори и роботи
25.5. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на агрегатни машини
25.6. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на полуавтоматични и автоматични
металорежещи машини
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Специфични за специалност 5210118 „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата
промишленост“
26. Ремонтира машини, съо
ръжения и инсталации за производство и преработване на
химически вещества

26.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
за производство и преработване на химически вещества – смилане,
смесване, филтриране и отделяне на химически материали, получаване
на киселини и основи, бои, лепила, лакове, петрол и петролни продукти,
брикети и дървени въглища, синтетични влакна, изкуствени торове
26.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за
производство и преработване на химически вещества
26.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
за производство и преработване на химически вещества

27. Ремонтира машини, инс т а ла ц и и и с ъ ор ъ жен и я за
обработване и преработване
на натурални и радиоактивни
отпадъци

27.1. Описва устройството и действието на машините, инсталациите
и съоръженията за обработване и преработване на натурални и радиоактивни отпадъци
27.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, инсталациите и съоръженията за
обработване и преработване на натурални и радиоактивни отпадъци
27.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталациите и съоръженията за обработване и преработване на натурални и
радиоактивни отпадъци

28. Ремонтира машини, съоръ- 28.1. Описва устройството и действието на машините, съоръженията
жения и линии за производство и линиите за производство и преработване на различни видове храи преработване на храни
ни – месо, риба, мляко, плодове, зеленчуци и други продукти
28.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство и
преработване на храни
28.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията
и линиите за производство и преработване на храни
29. Ремонтира машини, съоръжения и линии за производство,
обработване и бутилиране на
напитки

29.1. Описва устройството и действието на машините, съоръженията и
линиите за производство, обработване и бутилиране на напитки – вино,
бира, оцет, олио, зехтин и др.
29.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане
на машините, съоръженията и линиите за производство, обработване
и бутилиране на напитки
29.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията
и линиите за производство, обработване и бутилиране на напитки

30. Ремонтира машини, съоръжения и линии за обработване
и пакетиране на хранителни
продукти

30.1. Описва устройството и действието на машините, съоръженията и
линиите за обработване и пакетиране на хранителни продукти – захар,
сол, ориз, леща, подправки, чай, кафе, тестени, захарни и шоколадови
изделия и др.
30.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите за обработване и
пакетиране на хранителни продукти
30.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията и линиите за обработване и пакетиране на хранителни продукти

Специфични за специалност 5210119 „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и
дървообработващата промишленост“
31. Ремонтира съоръжения за 31.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
производство на текстил и из- за производство на текстил и изделия от текстил – ширити, сърма и
делия от текстил
нетъкан текстил, дюшеци и матраци и др.
31.2. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
за десениране на текстил
31.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията за
производство на текстил и изделия от текстил
31.4. Извършва сглобяване и разглобяване на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил
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ДЪРЖАВЕН
Компетенции
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

32. Ремонтира машини и съо 32.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
ръжения за производство, обра- за обработване и шаблониране на кожи
ботване и шаблониране на кожи 32.2. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
за производство на изкуствени кожи
32.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията за
производство, обработване и шаблониране на кожи
32.4. Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
за производство, обработване и шаблониране на кожи
33. Ремонтира машини, линии
и съоръжения за разкрояване
и шиене на изделия от текстил
и кожи

33.1. Описва устройството и действието на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи – облекла, тапицерии, шапки и др.
33.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване
и поддържане на машините, линиите и съоръженията за разкрояване
и шиене на изделия от текстил и кожи
33.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините, линиите и
съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи

34. Ремонтира машини и съоръ- 34.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
жения за гладене и химическо за гладене и химическо чистене
чистене
34.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане и монтиране на машините и съоръженията за гладене
и химическо чистене
34.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията за гладене и химическо чистене
35. Ремонтира машини за об- 35.1. Описва устройството и действието на машини за обработване на
работване на дървен материал дървен материал – банциг-гатери и банциг-машини
35.2. Описва устройството и действието на машините за рендосване
35.3. Описва устройството и действието на многооперационни машини
за обработване на дървен материал
35.4. Описва устройството и действието на машините за изработване
на плоскости и фурнири
35.5. Описва устройството и действието на съоръжения за изсушаване
на дървен материал
35.6. Избира и прилага методите за монтиране, техническо обслужване
и поддържане на машините за обработване на дървен материал
35.7. Извършва сглобяване и разглобяване на машините за обработване
на дървен материал
Специфични за специалност 5210120 „Машини и съоръжения за добивната промишленост
и строителството“
36. Ремонтира машини, инста- 36.1. Описва устройството, действието и предназначението на машинилации и съоръжения за доби- те, инсталациите и съоръженията за обогатяване на рудни и нерудни
ване и обогатяване
суровини, за обработка на скалнооблицовъчни материали
36.2. Описва устройството и действието на сондажното оборудване
36.3. Описва устройството и действието на кранове, оборудване и
съоръжения за изтегляне от нефтени и газови кладенци
36.4. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, инсталациите и съоръженията за
добиване и обогатяване
36.5. Извършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталациите
и съоръженията за добиване и обогатяване
37. Ремонтира транспортно- 37.1. Описва устройството, действието и предназначението на транстехнологични съоръжения в портно-технологичните съоръжения в мините
мините
37.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на транспортно-технологичните машини и съоръжения в мините
37.3. Избира и прилага методи за инсталиране и монтиране на съоръженията в мините
37.4. Извършва сглобяване и разглобяване на съоръженията в мините
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

38. Ремонтира контролни, кон- 38.1. Описва устройството, действието и предназначението на уредите
тролноизмервателни, освети- и апаратурата
телни уреди и апаратура
38.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на уредите и апаратурата
38.3. Избира и прилага методите за инсталиране и монтиране на уредите и апаратурата
38.4. Извършва сглобяване и разглобяване на уредите и апаратурата
39. Ремонтира тръбопроводи,
междинни станции и черпещи
сон ди от нефтени и газови
кладенци

39.1. Описва устройството, действието и предназначението на тръбопроводите, станциите и черпещите сонди
39.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на тръбопроводите, междинните станции и черпещите сонди
39.3. Извършва сглобяване и разглобяване на тръбопроводите, станциите и сондите

40. Ремонтира машини, линии
и съоръжения за производство
на различни видове строителни
материали и изделия

40.1. Описва устройството, действието и предназначението на машините, линиите и съоръженията за производство на тухли, керемиди,
гипс, цимент, мраморен прах и др.
40.2. Описва устройството и действието на машините, линиите и съо
ръженията за производство на фаянсови плочки и санитарен фаянс
40.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения
40.4. Извършва сглобяване и разглобяване на машини, линии и съоръжения

5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебни кабинети се провежда обучение по
теория на професията. Учебният кабинет трябва
да разполага с работно място за обучаващия,
работно място за всеки обучаван, учебна дъска,
учебно-технически средства за онагледяване на
материала (макети, табла, модели, дидактическа
техника, възможност за ползване на мултимедия).
5.2. Учебна работилница по мета лообра
ботване
В учебната работилница се извършва обучението по практика.
Учебната работилница следва да разполага със
самостоятелно работно място за преподавателя
и за всеки обучаван.
Работилницата трябва да бъде оборудвана с
универсални металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.),
измервателни инструменти, комплекти ръчни
инструменти, други помощни материали, инструменти и приспособления. Всеки обучаван
трябва да има възможност самостоятелно да
работи на машина и да ползва комплект ръчни
инструменти.
5.3. Учебна работилница по специалността
Работилницата трябва да е оборудвана с
машини, съоръжения, механични инсталации
за химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, минната, текстилната, шевната
и обувната промишленост или в металургията
съобразно специалността, по която се провежда
обучение; необходимите за извършване на дейностите помагала и инструментариум; хранилище или шкаф за съхранение на инструменти,
приспособления и уреди за контрол.
За обучаващия, както и за всеки обучаван,
трябва да има обособено работно място.

Обучението по практика може да се провежда
и в предприятие.
5.4. Учебна лаборатория
В учебната лаборатория се провежда обучение
по измерване и контрол на качество и точност
на обработки, технологични характеристики и
параметри на инструменти, приспособления,
машини, съоръжения и инсталации.
Лабораторията следва да е оборудвана със:
· уреди, инструменти и приспособления за
контрол: шублер, микрометър, ъгломер, измервателен часовник, калибри, плоскопаралелни
гранични мерки;
· инструменти за измерване, контрол и изпитване качеството на материалите и извършваните
дейности;
· уреди за измерване на грапавост, микроскопи, контролни автомати.
За обучаващия, както и за всеки обучаван,
трябва да има обособено работно място.
5.5. Кабинет за компютърно обучение – оборудван с компютър за всеки обучаван, със софтуер
за изработване на конструкторска и технологична
документация.
6. Изисквания към обучаващите
Обу чението по задължителната професиона лна подготовка – теори я и практика, се
осъществява от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или
„професионален бакалавър“ по специалности
от област на висше образование „Технически
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
9017
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ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА № 75
от 26 септември 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Машинен монтьор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 521040 „Машинен монтьор“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 521 „Машиностроене, метало
обработване и металургия“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 521040 „Машинен монтьор“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
втора степен на професионална квалификация за специалностите 5210403 „Машини и
съоръжения в металургията“, 5210414 „Металообработващи машини“, 5210415 „Машини
и съоръжения за химическата и хранителновкусовата промишленост“, 5210416 „Машини
и съоръжения в текстилната, обувната и
дървообработващата промишленост“, 5210417
„Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалностите
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на Държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване на
професията 521040 „Машинен монтьор“.
(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Машинен монтьор“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
п рофесиона лна подго т овка за п рофеси ята, както и задължителната чуждоезикова
подготовка по професията и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
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1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета и отменя Наредба № 20
от 2003 г. за придобиване на квалификация
по професия „Машинен монтьор“ (ДВ, бр. 7
от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията
„Машинен монтьор“
Професионално направление:
521
Машиностроене, металообработване и
металургия
Наименование на професията:
521040 Машинен монтьор
Специалности:
5210403
5210414
5210415

5210416

5210417

Степен на професионална квалификация:
Машини и съоръже- Втора
ния в металургията
Металообработващи Втора
машини
Машини и съоръже- Втора
ния за химическата
и хранително-вкусовата промишленост
Машини и съоръже- Втора
ния в текстилната,
обу вната и д ърво обработващата промишленост
Машини и съоръже Втора
ния за добивната промишленост и строителството
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1. Входни характеристики
1.1. Изиск ва н и я за вход я що м и н и ма л но
образователно равнище за ученици и за лица,
навършили 16 години
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Машинен монтьор“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед
№ РД-09-04 от 8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от
22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от 9.04.2004 г.,
Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед
№ РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от
30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г.,
Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед
№ РД- 09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД09-1728 от 1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от
13.06.2011 г., Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г.,
Заповед № РД-09-638 от 23.05.2012 г. ) входящото
минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършено основно образование или завършен клас от средното образование
при срок на обучението до 4 години (рамкова
програма Б), завършено основно образование
при срок на обу чението 4 години (рамкова
програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършен
клас на средното образование или завършено
средно образование при срок на обучението 1 година (рамкова програма Б), завършено основно
образование (рамкова програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
За обучение по професията „Машинен монтьор“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква предишна
професионална квалификация или професионален опит по други сродни професии.
За лица с професионален опит по тази професия е необходимо надграж дащо обучение,
включващо усвояване на компетенции, които
кандидатът за обучение не притежава до този
момент. Съдържанието на обучението се определя
след сравнение на компетенциите и резултатите
от ученето, описани в държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Машинният монтьор изпълнява шлосерски
операции и извършва монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли,
механизми, машини и съоръжения.
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Машинни ят монтьор разчита техническа
документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие, спецификация на
детайлите, участващи в конструкцията, паспорти на изделия, технически и експлоатационни
изисквания, технологични карти и схеми за
сглобяване. Избира и работи с подходящите
за изпълнение на трудовата задача шлосерски,
монтьорски и измервателни инструменти, уреди
и приспособления. Развива и завива винтови
съединения, извършва монтаж и демонтаж на
машини, линии и съоръжения в производствените участъци, сглобява и разглобява съединения.
Прави измервания с линеен или ъглов нониус,
микрометрични, лостово-механични и др.; специални, високопроизводителни и автоматични
измервателни уреди, уреди с висока степен на
точност, както и електронни измервателни и
диагностични уреди в съответствие с особенос
тите на машините и съоръженията.
Машинният монтьор определя качеството и
годността на отделните детайли, дефектиралите
части и вида на дефекта. Проявява висока степен
на отговорност при определяне функционалните
възможности на изделието и степента на годност
на детайлите при провеждане на планови и аварийни ремонти. Спазва правилата за безопасна
работа и вътрешен ред, както и предписаната
технологична последователност при разглобяване,
сглобяване и ремонтни дейности.
Лицата, практикуващи професията, трябва
да бъдат физически здрави, подвижни, сръчни,
съобразителни, дисциплинирани, отговорни,
точни, толерантни.
Машинният монтьор може да работи в машиностроителни предприятия за производство на
машини и съоръжения, в звена за поддръжка на
машинното оборудване в различни производства,
в ремонтни работилници. Работи се в закрити
помещения или на открито (минна промишленост, сондиране, производство на строителни
мат ериа л и). При н я кои о т спец иа л нос т и т е
(металургия, химическа, хранително-вкусова
промишленост) монтьорите са подложени на
агресивното действие на химически агенти.
Работното време е в съответствие с Кодекса
на труда – в някои производства се работи на
смени, а при авариен ремонт или при планов
ремонт на машини и съоръжения с непрекъснат
режим на работа се работи извънредно.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Машинен
монтьор“ обучаваният има право да продължи
обучението си по професия „Машинен техник“ за
придобиване на трета степен на професионална
квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД 2011)
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в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, изм. и доп. със
заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г., РД-01-426
от 30.05.2011 г., РД-01-529 от 30.06.2011 г., РД01-952 от 29.12.2011 г. и РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията „Машинен
монтьор“, могат да постъпват на работа на следните длъжности от НКПД: 7233-2022 Монтьор,
металообработващи машини, 7233-2021 Монтьор,
маш инн и и нс т ру мен т и, 7233-2026 Мон т ьор,
промишлено оборудване, 7233-2029 Монтьор,
хидроенергийно оборудване, 7233-2026 Монтьор,
промишлено оборудване, 7233-2014 Монтьор,
дървообработващи машини, 7233-2030 Монтьор,
поддръжка на инсталации и оборудване, 72332027 Монтьор, текстилно оборудване, 7233-2023
Монтьор, минни съоръжения, както и други,
допълнени при актуализирането на НКПД.
Машинният монтьор може да работи като монтьор на възли, механизми, машини и съоръжения
за студена обработка на металите, в металургията,
в хранително-вкусовата промишленост, в шевната
и обувната, в дървообработващата, в химическата, в текстилната и в минната промишленост и
сондиране, в специалното машиностроене и за
производство на строителни материали.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· спазва и прилага правилата за здравословни
и безопасни условия на труд;
· опазва околната среда;
· знае и спазва правата и задълженията си
като участник в трудовия процес съгласно Кодекса на труда;
· обяснява съществуващите икономически
отношени я, процеси и явлени я, свързани с
производството и ремонта на детайли, възли,
механизми, машини и съоръжения;
· участва активно при изпълнение на задачите,
съдейства на членовете на екипа;
· отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на възложените задачи;
· осъществява ефективна комуникация с колеги, клиенти и с прекия си ръководител;
· разбира своята роля в дейността на предприятието и се старае да повишава квалификацията си;
· намира информация с помощта на компютър
и работи с текстообработваща програма.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна
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за всички професии от професионално направление „Машиностроене, металообработване и
металургия“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава и спазва изискванията и разпоредбите на нормативните документи, регламентиращи дейностите в металообработването,
машиностроителното производство и опазването
на околната среда;
· разбира организацията и технологичните
методи за производство на заготовки в металообработването;
· разбира организацията и технологичните
методи за изработване на детайли в машиностроителното производство;
· познава екологичните особености и изисквания в металообработването и в машиностроителното производство;
· описва устройството, действието и приложението на металорежещи и металообработващи
машини и съоръжения;
· работи и контролира с инструменти, измервателни уреди, апаратура и екипировка при
сглобяване, разглобяване и ремонт на изделия;
· разчита техническа и технологична документация;
· намира информация в интернет и я съхранява.
3.3. Цели на обучението по специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията „Машинен монтьор“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава тех нологичните особености на
шлосерските операции, използваните шлосерски
инструменти и техники за прилагането им;
· организира рационално работното си място за извършването на ефективна и безопасна
шлосерска обработка или работа по монтаж,
демонтаж и ремонт на машини и съоръжения;
· има изградена представа за структурата
(носещи елементи, работни и спомагателни
органи, системи за задвижване и управление)
на машини, съоръжения, автоматични линии,
инсталации, приспособления и друг вид специфично оборудване;
· познава и прилага технологии за сглобяване
на съединения и механизми;
· разглобява и ремонтира възли, съединения и механизми, като спазва технологичната
последователност;
· организира дейностите по инсталиране на
машини, съоръжения и инсталации в производствен участък;
· знае и прилага изискванията за провеждане
на планови ремонти и за техническо обслужване
по време на междуремонтните периоди.
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4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Машинен монтьор“

1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на
труд, осигурява безопасността на
другите и опазва околната среда

1.1. Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд
и защита
1.2. Работи правилно и безопасно с инструменти, машини и съоръжения
1.3. Ползва лични предпазни средства и специална работна екипировка
1.4. Познава правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност
1.5. Познава опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
1.6. Използва по предназначение средствата за противопожарна защита
1.7. Оказва долекарска помощ при инциденти в резултат на работа
с машини, инструменти и съоръжения
1.8. Събира и изхвърля отпадните продукти на определените за целта
места съгласно изискванията за опазване на околната среда

2. Работи с техническа и отчетна 2.1. Познава и ползва стандартите за машиностроителното произдокументация
водство
2.2. Ползва каталожна и справочна литература
2.3. Разчита чертежи и схеми
2.4. Ползва технологични карти
2.5. Подготвя отчети за извършена работа
3. Извършва диагностика и тех- 3.1. Подготвя работното място
ническо обслужване на машините 3.2. Ползва измерителни и контролни инструменти
и съоръженията
3.3. Настройва и ползва апаратура за диагностика на машините и
съоръженията
3.4. Извършва почистване и смазване на машините и съоръженията
3.5. Спазва технологичната последователност при извършване на
диагностиката
3.6. Съставя ведомост на дефектите
4. Извършва разглобяване и сгло- 4.1. Подготвя работното място
бяване на машините и съоръ- 4.2. Избира необходимите инструменти, екипировка и материали
женията
4.3. Прилага технологичната последователност при разглобяване и
сглобяване
4.4. Изпълнява основните шлосерски операции
4.5. Проверява годността на монтираните детайли, възли и машини
5. Работи с техническо оборудване 5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Подготвя работното място
Ползва техническото оборудване
Спазва правилата за експлоатация
Следи за експлоатационните показатели и параметри

6. Извършва ремонт на машините 6.1. Подготвя работното място
и съоръженията
6.2. Разчита чертежи и схеми
6.3. Избира необходимите инструменти и приспособления
6.4. Заявява резервни части и материали
6.5. Извършва ремонта в технологичната последователност
6.6. Извършва подмяна на детайли и възли
6.7. Спазва графика на ремонтната дейност
7. Работи в екип и спазва уста- 7.1. Обяснява икономическите взаимоотношения, процеси и явления,
новения ред във фирмата
свързани с упражняваната професия
7.2. Прилага договорните отношения между работодател и работник
7.3. Осмисля своята роля в дейността на фирмата
7.4. Спазва осъзнато изискванията и разпоредбите на нормативните
документи
7.5. Прави отчет за извършената работа и изразходвани материали
7.6. Осъзнава нуждата от актуализиране и/или повишаване квалификацията си
7.7. Осъществява ефективна комуникация с колеги и с прекия си
ръководител
7.8. Изпълнява пълноценно и отговорно задачите, съдейства на членовете на екипа и търси помощ от тях при необходимост
7.9. Поема отговорността за качествено изпълнение в срок на работата
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

Специфични за специалност 5210403 „Машини и съоръжения в металургията“
8. Ремонтира съоръжения за доби- 8.1. Описва устройството и действието на пещните съоръжения
ване и леене на различни метали 8.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
съоръженията за добиване и леене на различни метали
8.3. Избира и прилага технологичните методи за сглобяване и разглобяване на съоръженията за добиване и леене на различни метали
8.4. Извършва ремонт на спомагателната екипировка за съоръженията
за добиване и леене на различни метали
9. Ремонтира линии за изработ- 9.1. Описва устройството и действието на линиите за изработване
ване на леярски форми
на леярски форми
9.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
линии и форми за леене
9.3. Избира и прилага технологичните методи за разглобяване и
сглобяване на линии и форми за леене
9.4. Извършва ремонт на спомагателната екипировка на линии и
форми за леене
9.5. Извършва поддръжка и ремонт на машини за обработване на
формовъчните смеси за леярски форми и сърца
10. Ремонтира машини и линии 10.1. Описва устройството и действието на машините и линиите за
за пластична деформация
пластична деформация
10.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
машините и линиите за пластична деформация
10.3. Избира и прилага технологичните методи за разглобяване и
сглобяване на машините и линиите за пластична деформация
10.4. Извършва ремонт на спомагателната екипировка за машините
и линиите за пластична деформация
11. Ремонтира пещи, съоръжения
за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и
защитно-декоративни покрития

11.1. Описва устройството и действието на пещите, съоръженията
и линиите
11.2. Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на
пещите, съоръженията и линиите
11.3. Избира и прилага технологичните методи за разглобяване и
сглобяване на пещите, съоръженията и линиите
11.4. Извършва ремонт на спомагателната екипировка за пещите,
съоръженията и линиите

Специфични за специалност 5210414 „Металообработващи машини“
12. Ремонтира универсални ме- 12.1. Описва устройството и действието на универсалните металореталорежещи машини
жещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни
и др.)
12.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на универсалните машини
12.3. Описва и прилага технологичните методи за сглобяване и разглобяване на универсалните металорежещи машини
12.4. Описва устройството и извършва ремонт на принадлежностите
и екипировката на универсалните машини
12.5. Технически обслужва, поддържа и експлоатира универсални
металорежещи машини
12.6. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на универсални металорежещи машини
12.7. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
12.8. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда
при работа с универсални металорежещи машини
13. Ремонтира машини за на- 13.1. Описва устройството и действието на машините
рязване на резби, зъби на зъбни 13.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и подколела и шлифоването им
държане на машините
13.3. Прилага технологичните методи за сглобяване и разглобяване
на машините
13.4. Описва устройството и извършва ремонт на принадлежностите
и екипировката на машините
13.5. Технически обслужва, поддържа и експлоатира машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
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Обучаваният трябва да:
13.6. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
13.7. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
13.8. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда
при работа с машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела
и шлифоването им

14. Ремонтира машини, принад- 14.1. Описва устройството и действието на машини, принадлежности,
лежности, системи и механизми системи и механизми в хидро- и пневмотехниката (хидравлични и
в хидро- и пневмотехниката
пневматични разпределители, хидроагрегати, компресори, вакуумни
и хидравлични помпи)
14.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машини, принадлежности, системи и механизми
14.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машини, принадлежности, системи и механизми
14.4. Технически обслужва, поддържа и експлоатира машини, принадлежности, системи и механизми в хидро- и пневмотехниката
14.5. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на машини, принадлежности, системи и механизми в хидро- и
пневмотехниката
14.6. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
14.7. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда при работа с машини, принадлежности, системи и механизми в
хидро- и пневмотехниката
15. Ремонтира измервателна и
контролна апаратура, стендове
за изпитване на хидравлични и
пневматични изделия

15.1. Описва устройството и действието на измервателната и контролната апаратура и стендовете за изпитване
15.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на измервателната и контролната апаратура и на стендове
за изпитване
15.3. Извършва сглобяване и разглобяване на измервателна и контролна апаратура и на стендове за изпитване
15.4. Технически обслужва, поддържа и експлоатира измервателна
и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и
пневматични изделия
15.5. Спазва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на
хидравлични и пневматични изделия
15.6. Спазва екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
15.7. Ползва нормативни документи за опазването на околната среда при работа с измервателна и контролна апаратура, стендове за
изпитване на хидравлични и пневматични изделия

Специфични за специалност 5210415 „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата
промишленост“
16. Ремонтира машини, съоръжения и инсталации за производство
и преработване на химически
вещества

16.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията за смилане, смесване, филтриране и отделяне на химически
материали, получаване на киселини и основи, бои, лепила, лакове,
петрол и петролни продукти, брикети и дървени въглища, синтетични
влакна, изкуствени торове
16.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите
16.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията

17. Ремонтира машини, инсталации и съоръжения за обработване
и преработване на натурални и
радиоактивни отпадъци

17.1. Описва устройството и действието на машините, инсталациите
и съоръженията
17.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, инсталациите и съоръженията
17.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталациите и съоръженията
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18. Ремонтира машини, съоръ- 18.1. Описва устройството и действието на машините, съоръженията
жения и линии за производство и линиите за производство и преработване на месо, риба, мляко,
и преработване на храни
плодове, зеленчуци и други продукти
18.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите
18.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията и линиите
19. Ремонтира машини, съоръжения и линии за производство,
обработване и бу тилиране на
напитки

19.1. Описва устройството и действието на машините, съоръженията
и линиите (вино, бира; оцет, олио и зехтин)
19.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите
19.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията и линиите

20. Ремонтира машини, съоръжения и линии за обработване
и па ке т и ра не на х ра н и т ел н и
продукти

20.1. Описва устройството и действието на машините, съоръженията
и линиите за обработване и пакетиране на различни видове хранителни продукти
20.2. Избира и прилага методи за техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите
20.3. Извършва разглобяване и сглобяване на машините, съоръженията и линиите

Специфични за специалност 5210416 „Машини и съоръжения в текстилната, обувната
и дървообработващата промишленост“
21. Ремонтира съоръжения за 21.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
производство на текстил и изде- за производство на текстил и изделия от текстил – ширити, сърма
лия от текстил
и нетъкан текстил, дюшеци и матраци
21.2. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
за десениране на текстил
21.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията
21.4. Извършва сглобяване и разглобяване на съоръженията
22. Ремонтира машини и съоръже- 22.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
ния за производство, обработване за обработване и шаблониране на кожа
и шаблониране на кожи
22.2. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
за производство на изкуствена кожа
22.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията
22.4. Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
23. Ремонтира машини, линии
и съоръжения за разкрояване
и шиене на изделия от текстил
и кожа

23.1. Описва устройството и действието на машините, линиите и
съоръженията за разкрояване и шиене на облекла, тапицерии, шапки
от текстил и кожа
23.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, линиите и съоръженията
23.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините, линиите
и съоръженията

24. Ремонтира машини и съоръ- 24.1. Описва устройството и действието на машините и съоръженията
жения за гладене и химическо 24.2. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обчистене
служване, поддържане и монтиране на машините и съоръженията
24.3. Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
25. Ремонтира машини за обра- 25.1. Описва устройството и действието на банциг-гатери и банцигботване на дървен материал
машините
25.2. Описва устройството и действието на машините за рендосване
25.3. Описва устройството и действието на многооперационни машини за обработване на дървен материал
25.4. Описва устройството и действието на машините за изработване
на плоскости и фурнири
25.5. Описва устройството и действието на съоръжения за изсушаване
на дървен материал
25.6. Избира и прилага методите за монтиране, техническо обслужване и поддържане на банциг-гатери и банциг-машини
25.7. Извършва сглобяване и разглобяване на банциг-гатери и банциг-машини
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Специфични за специалност 5210417 „Машини и съоръжения за добивната промишленост
и строителството“
26. Ремонтира машини, инстала- 26.1. Описва устройството, действието и предназначението на мации и съоръжения за добиване и шините, инсталациите и съоръженията за обогатяване на рудни и
обогатяване
нерудни суровини, за обработка на скалнооблицовъчни материали
26.2. Описва устройството и действието на сондажното оборудване
26.3. Описва устройството и действието на кранове, оборудване и
съоръжения за изтегляне от нефтени и газови кладенци
26.4. Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, инсталациите и съоръженията
26.5. Извършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталациите и съоръженията
27. Ремонтира транспортно-тех- 27.1. Описва устройството, действието и предназначението на съонологични съоръжения в мините ръженията
27.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на транспортно-технологичните машини и съоръжения
27.3. Избира и прилага методи за инсталиране и монтиране на съоръженията
27.4. Извършва сглобяване и разглобяване на съоръженията
28. Ремонтира контролни, кон- 28.1. Описва устройството, действието и предназначението на уретролноизмервателни, осветител- дите и апаратурата
ни уреди и апаратура
28.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на уредите и апаратурата
28.3. Избира и прилага методите за инсталиране и монтиране на
уредите и апаратурата
28.4. Извършва сглобяване и разглобяване на уредите и апаратурата
29. Ремон т и ра т ръбоп роводи,
междинни станции и черпещи
сонди от нефтени и газови кладенци

29.1. Описва устройството и действието на тръбопроводите, станциите и черпещите сонди
29.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на тръбопроводите, междинните станции и черпещите сонди
29.3. Извършва сглобяване и разглобяване на тръбопроводите, станциите и сондите

30. Ремонтира машини, линии
и съоръжения за производство
на различни видове строителни
материали и изделия

30.1. Описва устройството и действието на машините, линиите и
съоръженията за производство на тухли, керемиди, гипс, цимент,
мраморен прах и др.
30.2. Описва устройството и действието на машините, линиите и съоръженията за производство на фаянсови плочки и санитарен фаянс
30.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения
30.4. Извършва сглобяване и разглобяване на машини, линии и
съоръжения

5. Изискване към материалната база
5.1. Учебен кабинет
В учебни кабинети се провежда обучението
по теория на професията. Основно оборудване:
работно място за обучаващия, работно място за
всеки обучаван, учебна дъска, демонстрационни
материали (макети, модели, образци, табла), дидактическа техника и възможности за използване
на мултимедия.
5.2. Учебна работилница по мета лообра
ботване
В учебната работилница се извършва обучението по практика.
Учебната работилница трябва да разполага със
самостоятелно работно място за преподавателя
и за всеки обучаван.
Работилницата следва да бъде оборудвана с
универсални металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.),
измервателни инструменти, комплекти ръчни

инструменти, други помощни материали, инструменти и приспособления. Всеки обучаван
трябва да има възможност самостоятелно да
работи на машина и да ползва комплект ръчни
инструменти.
5.3. Учебна работилница по специалността
Работилницата следва да е оборудвана с
машини, съоръжения, механични инсталации
за химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, минната, текстилната, шевната
и обувната промишленост или в металургията
съобразно специалността, по която се провежда
обучение; необходимите за извършване на дейностите помагала и инструментариум; хранилище или шкаф за съхранение на инструменти,
приспособления и уреди за контрол.
За обучаващия, както и за всеки обучаван
трябва да има обособено работно място.
Обучението по практика може да се провежда
и в предприятие.

С Т Р. 7 6

ДЪРЖАВЕН

5.4. Специализирана учебна база
Обучението по практика може да се провежда
при реални условия в предприятие или фирма
при предварително сключени договори между
страните.
6. Изисквания към обучаващите
Обу чението по задъл ж ителната професиона лна подготовка – теори я и прак тика, се
осъществява от лица с образователно-квалификационна степен „магистър“, „бакалавър“ или
„професионален бакалавър“ по специалности
от област на висше образование „Технически
науки“ от Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления,
приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64
от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.).
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
9018

НАРЕДБА № 76
от 26 септември 2012 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Графичен дизайнер“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията 213070 „Графичен дизайнер“ от област
на образование „Изкуства“ и професионално
направление 213 „Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти“
съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование
и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация
по професията 213070 „Графичен дизайнер“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалността 2130701 „Графичен дизайн“.
Чл. 3. Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 3 и 6 от
Закона за професионалното образование и
обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността
по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определят
професионалните компетенции в края на
обучението по професията, които гарантират
на обучаемия възможност за упражняване
на професията 213070 „Графичен дизайнер“.
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(2) Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по професията „Графичен дизайнер“ определя общата,
отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка
по професията и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка по ал. 2
включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионалноличностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/
модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото минимално образователно равнище,
описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Учебните планове и учебните програми
за обучение по професията, действащи към
влизане в сила на тази наредба, се прилагат
до разработване и утвърждаване на учебните
планове по чл. 3.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Сергей Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за при
добиване на квалификация по професията
„Графичен дизайнер“
Професионално направление:
213
Аудио-визуални изкуства и техники;
производство на медийни продукти
Наименование на професията:
213070

Графичен дизайнер

Специалност:
2130701 Графичен дизайн

Степен на професионална квалификация
Трета

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална класификация по професията „Графичен
дизайнер“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
ЗПОО (утвърден със Заповед № РД-09-413 от
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12.05.2003 г. на министъра на образованието и
науката, изм. и доп. със Заповед № РД-09-04 от
8.01.2004 г., Заповед № РД-09-34 от 22.01.2004 г.,
Заповед № РД-09-255 от 09.04.2004 г., Заповед
№ РД-09-274 от 18.02.2005 г., Заповед № РД-091690 от 29.09.2006 г., Заповед № РД-09-828 от
29.06.2007 г., Заповед № РД-09-1891 от 30.11.2007 г.,
Заповед № РД-09-298 от 19.02.2009 г., Заповед
№ РД-09-1803 от 29.10.2009 г., Заповед № РД09-621 от 18.05.2010 г., Заповед № РД-09-1728 от
1.12.2010 г., Заповед № РД-09-748 от 13.06.2011 г.,
Заповед № РД-09-1805 от 9.12.2011 г. и Заповед
№ РД-09-638 от 23.05.2012 г.) входящото минимално образователно равнище е:
– за ученици – завършен седми клас при срок
на обучение 5 години или завършено основно
образование при срок на обучение 4 години
(рамкова програма В);
– за лица, навършили 16 години – завършено
средно образование или придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити (рамкова
програма Е).
1.2. Изисквания за входящо квалификационно
равнище или професионален опит
При обу чение по п рофеси я та „Графи чен
дизайнер“ на лица, придобили професионална
квалификация или преминали професионално обучение по професии от професионални
направления 213 „Аудио-визуални изкуства и
техники; производство на медийни продукти“,
211 „Изящни изкуства“, 215 „Приложни изкуства и художествени занаяти“ и др., общите
за професиите професионални компетенции се
зачитат и се организира надграждащо обучение.
Съдържанието на обучението се определя след
сравнение на компетенциите и резултатите от
ученето, описани в Държавните образователни
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по съответните професии.
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Г рафи ч н и я т д иза й нер с ъ зда ва ц я ло с т но
оформлен ие на печатни, електронни и други
продукти, като съчетава форми, цвят, шрифт и
принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите
на продукта. Съвместно с други специалисти
той участва в създаването на книги, каталози,
брошури, опаковки, реклами, интернет сайтове
и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния
успех на проекта.
Графичният дизайнер създава и обработва
изображения, както и отделни елементи за тях,
или ги трансформира от един формат в друг.
Изработва печатни материали и ги подготвя за
отпечатване/електронна публикация. Съставя
каталози и рекламни материали, комбинирайки
текст и изображения. Изгражда фирмен стил
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(лого, запазен знак, визитки, бланки, пликове и
папки). Дизайнерът участва в разработката на
цялостна концепция и дизайн на интернет сайтове, което включва изработване на елементи за
тях, избор на цветове, теми и шрифт, определяне
разположението на текста и изображенията и др.
Изпълнението на всички тези дейности с
необходимото качество и срокове изискват от
графичния дизайнер да бъде организиран и отговорен, да има добри умения за комуникация
и работа в динамична среда, да владее чужд
език, да учи бързо и да притежава творчески и
художествени способности, нестандартно мислене
и креативност.
В професионален аспект дизайнерът трябва
да владее различни специализирани компютърни
програми за работа с растерна и векторна графика, чертане и анимация. Той трябва да познава
различните технологии за печат и форматите за
публикация на електронно съдържание, да умее
да работи с различни видове и формати графични изображения. Способностите му да рисува
и да знае въздействието на различните форми
и цвят върху човешкото съзнание, познаването
на различните шрифтове и техните особености,
както и принципите за създаване на композиции
са решаващи за неговата успешна професионална
реализация.
Работното м ясто на графичния дизайнер
е оборудвано с компютърна конфигурация и
редица помощни периферни устройства, като
скенер, таблет (устройство за преобразуване от
хартиен в електронен формат чрез рисуване със
специален писец върху изображението), принтер.
Дизайнерът може да работи във фирми от различни области на издателска дейност, реклама,
уебдизайн, разработка на софтуер и др. Графичният дизайнер може да работи на трудов договор
или като самонаето лице, което изисква от него
познания в областта на предприемачеството.
2.2. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД-2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на
министъра на труда и социалната политика, изм.
и доп. със заповеди № РД-01-204 от 28.02.2011 г.,
РД-01-426 от 30.05.2011 г., РД-01-529 от 30.06.2011 г.,
РД-01-533 от 30.06.2011 г., РД-01-952 от 29.12.2011 г.
и № РД-01-586 от 6.07.2012 г.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Графичен дизайнер“ могат да постъпват на работа на длъжности
(професии) от единична група 2166 „Графични и
мултимедийни дизайнери“ от НКПД-2011, както
и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
Те могат да работят във фирми и организации
от различни сфери и с разнообразен предмет на
дейност в областта на графичния дизайн.
3. Цели на обучението
3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професионални направления
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· познава, спазва и прилага правилата за
здравословни и безопасни условия на труд;
· умее да формулира проблеми, задава въпроси, прави отчет за извършената работа, установява
и поддържа делови отношения;
· познава стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически
отношения, процеси и явления и прави изводи
за факторите, които ги пораждат;
· познава трудовото законодателство, определящо неговия статут, права и задължения;
· ръководи и умее да работи в екип, като
участва активно при разпределение на задачите,
съдейства на членовете на екипа при изпълнението им и търси помощ от тях; носи отговорност;
· осъществява ефективни работни взаимоотношения с колегите си;
· съзнава необходимостта от повишаване на
квалификацията и целенасочено планира участието си в различни форми за продължаващо
професионално усъвършенстване;
· демонстрира творчески идеи, подходи и
умения;
· умее да намира информация в интернет,
работи със специализирани програмни продукти
и продукти за създаване на документи;
· владее чужд език на ниво, позволяващо
му да осъществява ефективна устна и писмена
комуникация по професионални и други теми;
· спазва професионалната етика и има етично
поведение.
3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионално направление
„Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“
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След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· характеризира различните видове печатни
и електронни медии;
· умее да работи с различни видове периферни
устройства – скенер, таблет, принтер;
· познава характеристиките и разпознава
основните епохи и стилове в изобразителното
изкуство;
· спазва последователността на етапите при
създаване на дизайн на различни продукти;
· прилага изискванията и принципите за
изграждане на композиция;
· познава въздействието на различните форми
и цветове в графичния дизайн;
· анализира различни дизайнерски решения,
като използва характерната терминология и
изразни средства.
3.3. Цели на обучението по специфичната за
професията „Графичен дизайнер“ задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
· използва специализирани програмни продукти за обработка на изображения, подготовка
за печат и др.;
· прилага различни техники при създаване и
обработка на графични изображения;
· познава технологиите за печат и видовете
хартия;
· извършва предпечатна подготовка на книги,
каталози, брошури и др.;
· оформя дизайна на печатни и електронни
материали (книги, брошури, реклами и др.);
· оформя дизайна на интернет приложения,
избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
· структурира и организира текстова информация и графични изображения в интернет сайт.

4. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:
Общи за професията „Графичен дизайнeр“

1. Спазва изиск вани ята за 1.1. Знае и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на
зд ра вословн и и безопасн и труд
условия на труд
1.2. Знае и прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност
1.3. Познава различните видове компютърна техника, вредните въздействия на различните устройства и правилата за безопасна работа с тях
1.4. Оказва първа помощ при възникване на инцидент
1.5. Реагира адекватно при инциденти на работното място
1.6. Познава и спазва изискванията за опазване на околната среда
2. Спазва изискванията на 2.1. Познава изискванията на Кодекса на труда по отношение на трутрудовото законодателство
довата дисциплина, спазването на работното време, задължителните
почивки, отпуските
2.2. Познава видовете договори за полагане на труд, формите на заплащане, правата и задълженията си
2.3. Описва структурата на различните видове фирми и организации
2.4. Описва структурата, съдържанието и различните видове трудови
договори, заявления за отпуски, постъпване и напускане на работа
2.5. Осъществява конструктивна комуникация в работния екип
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Резултати от ученето
Обучаваният трябва да:

3. Използва устройствата и 3.1. Изготвя различни видове документи, свързани с професионалната
програмите от дадена ком- дейност
пютърна система
3.2. Намира необходимата документация, спецификации и стандарти
в интернет
3.3. Използва различните периферни устройства в дадена компютърна
система – принтер, скенер и др., при изпълнение на съответните задачи
3.4. Работи със специфичен за графичния дизайнер софтуер
3.5. Използва различни комуникационни средства за обмен на съобщения и файлове с членовете на работния екип
4. Познава основите на гра- 4.1. Описва в исторически план основните етапи в развитието на графичния дизайн
фичния дизайн на видове продукти
4.2. Описва характеристиките и особеностите на файловите формати и
видовете графика, използвани в графичния дизайн
4.3. Знае принципите и техниките за постигане на определено визуално
въздействие чрез съчетаване на форми, цветове и шрифтове
4.4. Познава възможностите на растерната и векторната графика при
изпълнение на конкретни дизайнерски задачи
4.5. Знае характеристиките на различни файлови формати при работа
с графични изображения и електронни публикации
Специфични за специалност 2130701 „Графичен дизайн“
5. Създава дизайн на мулти- 5.1. Умее да рисува различни елементи и обекти за създаване на грамедийни продукти
фични изображения
5.2. Преобразува рисувани изображения в електронен формат със скенер или таблет
5.3. Умее да създава изображения чрез комбиниране на обекти от други
изображения
5.4. Прилага графични ефекти върху отделни елементи или цели изображения
5.5. Умее да преобразува изображения от векторен в растерен формат
и обратно
5.6. Трансформира графични изображения в подходящ за крайния
продукт формат
5.7. Използва компютърни програми за създаване на анимирани изоб
ражения
6. Създава различни видове 6.1. Описва характеристиките на основните технологии и видовете
печатни и електронни пуб- хартия, използвани в печата
ликации
6.2. Познава етапите при създаване на печатни и електронни публикации
6.3. Знае основните цветови модели, използвани в печатни и електронни
публикации
6.4. Комбинира текст и изображения при създаване на печатни и електронни публикации
6.5. Извършва предпечатна подготовка на книги, брошури, каталози и др.
6.6. Знае основните видове и особености на форматите за електронни
публикации
6.7. Публикува съдържание в интернет в различни формати
6.8. Знае техниките за защита на електронни публикации
7. Създава рекламни мате- 7.1. Описва особеностите на дизайна на печатни и електронни рекламни
риали
материали
7.2. Използва различни форми, цветове и шрифт при изработка на рекламни материали или елементи за тях
7.3. Спазва принципите за постигане на определено визуално въздействие при изработка на статични и анимирани рекламни изображения
7.4. Умее да изработва отделните елементи на фирмения стил (бланка,
визитка, лого и др.) с програми за графичен дизайн
8. Създава дизайн на интер- 8.1. Разработва концепция за дизайна на интернет сайт
нет сайт
8.2. Извършва подбор на подходящи цветове и шрифт според целите и
предназначението на сайта
8.3. Изработва графичните елементи от съдържанието на страниците
8.4. Комбинира текст и изображения за постигане на определен външен вид
8.5. Форматира съдържанието на интернет страници
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5. Изисквания към материалната база
5.1. Учебен кабинет
Учебният кабинет трябва да разполага с работно място за преподавателя и самостоятелни
работни места за всеки обучаван, учебна дъска и
шкафове, принтер, скенер, устройство за работа
с оптични дискове. Всички работни места трябва
да са оборудвани с компютърни бюра и столове.
Компютърните конфигурации (за всяко работно
място) трябва да са свързани в локална мрежа,
да имат връзка с интернет.
Необходимият специализиран софтуер включва:
· програми за работа с растерна и векторна
графика;
· програми за предпечатна подготовка;
· програми за анимация;
· текстови редактор.
Практическото обучение по специалността не
изисква специално оборудван кабинет и може
да се провежда в учебния кабинет по теория на
специалността.
6. Изисквания към обучаващите
Право да преподават теори я и практика
по професията „Графичен дизайнер“ – трета
степен на професионална квалификация, имат
лица с образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ от професионални
направления „Теория на изкуствата“, „Обществени комуникации и информационни науки“,
„Изобразително изкуство“ и др. от Класификатора на областите на висше образование и
професионалните направления, приет с ПМС
№ 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.,
посл. изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) със специалност, съответстваща на у чебни я предмет,
който преподават.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания и умения.
9019
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от
2006 г. за регистриране и отчитане на про
дажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; доп.,
бр. 7 от 2007 г.; изм., бр. 79 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 53 се създава ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 2, използващи ИАСУТД,
не са задължени да свързват в мрежата търговски обекти, намиращи се в населени места
с брой на лицата с постоянен адрес под 300
души и разположени във високопланински
и труднодостъпни места, с изключение на
курортите.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В § 8, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби к ъм Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № Н-18
от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални
устройства (ДВ, бр. 27 от 2012 г.) се създава
изречение второ:
„В този случай лицето използва за регистриране и отчитане ИАСУТД по чл. 53, ал. 2
за свързаните в мрежа търговски обекти, като
се допуска да използва и ФУ съгласно ал. 1
в срок до 31 май 2013 г.“
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Симеон Дянков
9366
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Хвойните“
Координатна система 1970 г.
№

РАЗРЕШЕНИЕ № 298
от 21 септември 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали,
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Хвойните“,
разположена в землището на с. Камилски дол,
община Ивайловград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно
решение по т. 28 от протокол № 32 от заседанието на Министерския съвет на 29 август 2012 г.
разрешавам на ЕТ „Руска Ангелова“, с. Дъбовец,
община Любимец, област Хасково, титуляр на
разрешението, физическо лице – търговец, вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 126543196, със седалище и
адрес на управление – с. Дъбовец 6547, община
Любимец, област Хасково, да извърши за своя
сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Хвойните“, разположена в землището на с. Камилски
дол, община Ивайловград, област Хасково, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,77 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

X [m]

Y [m]

1.

4544574

9469070

2.

4544325

9469360

3.

4544000

9469290

4.

4543760

9469056

5.

4543525

9468960

6.

4543802

9468308

7.

4544485

9468395
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РАЗРЕШЕНИЕ № 299
от 21 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Кулака“,
разположена в землището на с. Садово, община
Аврен, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
Протоколно решение по т. 31 от протокол № 32
от заседанието на Министерския съвет на 29 август 2012 г. разрешавам на „Хидрострой“ – АД,
гр. Варна – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 103029862, със седалище и
адрес на управление Варна 9000, район „Одесос“,
ул. Андрей Сахаров 1, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Кулака“, разположена в
землището на с. Садово, община Аврен, област
Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,38 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
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7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
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8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев

Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Кулака“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4668000

9624215

2.

4668480

9624225

3.

4668705

9624510

4.

4668600

9625000

5.

4667851

9624448

9138
РАЗРЕШЕНИЕ № 300
от 24 септември 2012 г.
за проучване на строителни материали – под
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Хитрино-2“,
разположена в землището на с. Сливак, община
Хитрино, област Шумен
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и § 105, ал. 2
на Закона за подземните богатства и Протоколно
решение по т. 27 от протокол № 31 от заседанието
на Министерския съвет на 22.08.2012 г. разрешавам
на „Автомагистрали Черно море“ – АД, гр. София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 127001597, със седалище и адрес на
управление гр. Шумен, ул. Алеко Константинов
8, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в
площ „Хитрино-2“, разположена в землището на
с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 6 месеца.
2. Размерът на площта е 0,47 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични
изпитания се определят в работната програма и
договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Хитрино-2“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4709722

9560753

2.

4709722

9561853

3.

4709135

9561430

4.

4709270

9560753
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3276-П
от 2 октомври 2012 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 1, 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4
и чл. 20, ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения
правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение
№ 2015 от 2.10.2012 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 07079.618.119,
с площ 468 кв. м, на ул. Шести септември 4, гр.
Бургас, община Бургас, област Бургас (наричан
по-нататък „имота“), да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 250 000 лв. (без
ДДС); цената се оферира в левoве и се заплаща
съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната
документация;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
50 000 лв. (без ДДС) или равностойността им в
евро, която се превежда по банковата сметка на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол в София, ул. Аксаков 29, стая 406, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
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или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 15-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; както и лица,
осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията
на чл. 29 от Закона за собствеността, или лица,
за които със закон е установено, че нямат право
да придобиват право на собственост върху земя
на територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

9136

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 461
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3
ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният
общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение

ВЕСТНИК
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№ 1 към трафопост, град Банкя, им. пл. № 682,
кв. 82, до парка, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, с АОС № 544 от
30.05.2002 г.; помещение № 2 към трафопост, град
Банкя, им. пл. № 682, кв. 82, до парка, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“, с АОС № 544 от 30.05.2002 г.; помещение
към трафопост, град Банкя, кв. Вердикал, ул.
Плиска, между ул. Варна и ул. Ручей, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“,
с АОС № 510 от 17.05.2002 г. и помещение към
трафопост, град Банкя, с. Клисура, ул. Балканска,
кв. 3, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Банкя“, с АОС № 547 от 30.05.2002 г.,
със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за
обектите.

9075

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
РЕШЕНИЕ № 150
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Белослав, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Електрозахранване на ПИ 020018, местност Иню
Юстю, землище на с. Езерово, област Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белослав пред Административния
съд – Варна.

9229

Председател:
Ж. Костова

РЕШЕНИЕ № 151
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Белослав, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
Водоснабдяване на ПИ 020018, местност Иню
Юстю, землище на с. Езерово, област Варна.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Белослав пред Административния
съд – Варна.

9230

Председател:
Ж. Костова

С Т Р. 8 4

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ОБЩИНА БОРОВО
РЕШЕНИЕ № 148
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ
и чл. 35 от правилника за прилагането му Общинският съвет – гр. Борово, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура – разширение на подземна тръбна мрежа
за оптична свързаност на „Мобилтел“ – ЕАД, с
изтегляне на оптичен кабел до базова станция
„Галопер“ в ПИ 50075 от КВС на с. Обретеник,
община Борово.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия във
връзка с одобряването на ПУП по т. 1.
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 216
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на имот № 229012,
намиращ се в м. Иловското, землище на с. Врачеш, община Ботевград, като в същия се застрои
„Малка ВЕЦ“.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград да
извърши произтичащите от решението законови
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Ботевград пред Административния съд – София
област.

РЕШЕНИЕ № I-09
от 4 октомври 2012 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 9 от
24.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
и решениe-протокол № 13 от 11.07.2012 г. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и
публично-частно партньорство – Бургас, реши:
1. Да се проведe на 16-ия ден от датата на
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул.
Александровска 26, публичeн търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищeн имот:
едноетажна сграда (фурна), ж.к. Лазур, ул. Батак
18, УПИ I, кв. 22, Бургас, с начална тръжна цена
457 200 лв.; депозит за участие – 45 800 лв., стъпка
на наддаване – 4600 лв.
2. Тръжната документация се закупува в
агенцията, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3,
всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия
ден включително от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв.,
платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с нотариално
заверено пълномощно. Юри дическ ите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
се закупува чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие да се внесе по банков
път до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на Агенцията за приватизация
и публично-частно партньорство – Бургас, № BG
28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска
банка“ – АД, Бургас: SOMBBGSF. Връщането
на депозита се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок пет работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията
за участие в търга – в агенцията всеки работен
ден до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Изпращане на предложения по пощенски път
не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на
вземания, както и за поемане на менителнични
задължения.

Председател:
Й. Лалчева

Председател на Надзорния съвет:
Г. Георгиев

9067

Председател:
В. Панайотов

РЕШЕНИЕ № 149
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 24, ал. 1 ЗОЗЗ
и чл. 35 от правилника за прилагането му Общинският съвет – гр. Борово, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за инвестиционен проект
„Външно електрозахранване на базова станция
на „Глобул“ № 4581 в ПИ 27011 по КВС на с. Волово, община Борово“.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
необходимите правни и фактически действия във
връзка с одобряването на ПУП по т. 1.

9068

Председател:
В. Панайотов

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

9290

9295
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ЗАПОВЕД № РД-02-11-903
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 4, ал. 8, изр. 1 и ал. 9
ЗНП и чл. 15 ППЗНП във връзка с чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Видин, приета с Решение № 29, взето
с протокол № 3 от 17.02.2011 г., и в изпълнение на
Решение № 128, взето с протокол № 8 от 4.09.2012 г.,
на Общинския съвет – гр. Видин, нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане Целодневна детска
градина „Здравец“, с. Капитановци, община Видин,
като филиал на Обединено детско заведение № 16
„Русалка“, гр. Видин.
2. Обучението на децата от населеното място на
вливащата се детска градина по т. 1 до шестгодишна
възраст да се осъществява в съответното населено
място, като групата функционира като филиал.
3. Задължителната документация на Целодневна
детска градина „Здравец“, с. Капитановци, община
Видин, и наличният инвентар да се приемат за
стопанисване и съхранение от Обединено детско
заведение № 16 „Русалка“, гр. Видин.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи между преобразуваната детска градина и приемащата детска градина.
5. Числеността на персонала на Обединено
детско заведение № 16 „Русалка“, гр. Видин, да се
определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 3 на Министерството на образованието, младежта и науката от 2008 г. за нормите на
преподавателска работа в системата на народната
просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
7. Запазва се месечната такса 17,60 лв., която се
заплаща от родителите или настойниците на децата,
посещаващи детската градина в с. Капитановци,
община Видин, съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Видин и Решение № 128, взето с протокол № 8
от 4.09.2012 г., на Общинския съвет – гр. Видин.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска предварително
изпълнение на този заповед.
Мотиви:
С цел запазване на детското заведение в съответното населено място и неговата материална
база и обхващане на децата от с. Капитановци,
включително и тези от задължителна предучилищна
възраст, е целесъобразно да бъдат обединени двете
детски заведения.
Предварителното изпълнение се налага с оглед
осигуряване защитата на особено важен обществен
интерес, като създаване на организация и осигуряване на необходимите условия за провеждане на
новата учебна 2012 – 2013 година.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на зам.-кмета „Хуманитарни дейности и социална
политика“, Община Видин.

ЗАПОВЕД № РД-02-11-904
от 26 септември 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 4, ал. 8, изр. 1 и ал. 9
ЗНП и чл. 15 ППЗНП във връзка с чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията
на община Видин, приета с Решение № 29, взето
с протокол № 3 от 17.02.2011 г., и в изпълнение на
Решение № 127, взето с протокол № 8 от 4.09.2012 г.,
на Общинския съвет – гр. Видин, нареждам:
1. Преобразувам чрез вливане Целодневна детска
градина „Брезичка“, с. Синаговци, община Видин,
като филиал на Целодневна детска градина № 3
„Детелина“, гр. Видин.
2. Обучението на децата от населеното място на
вливащата се детска градина по т. 1 до шестгодишна
възраст да се осъществява в съответното населено
място, като групата функционира като филиал.
3. Задължителната документация на Целодневна
детска градина „Брезичка“, с. Синаговци, община
Видин, и наличният инвентар да се приемат за
стопанисване и съхранение от Целодневна детска
градина № 3 „Детелина“, гр. Видин.
4. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на преобразуваната
детска градина и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи между преобразуваната детска градина и приемащата детска градина.
5. Числеността на персонала на Целодневна
детска градина № 3 „Детелина“, гр. Видин, да се
определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от
Наредба № 3 на Министерството на образованието, младежта и науката от 2008 г. за нормите на
преподавателска работа в системата на народната
просвета.
6. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да бъдат уредени
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.
7. Запазва се месечната такса 17,60 лв., която се
заплаща от родителите или настойниците на децата, посещаващи детската градина в с. Синаговци,
община Видин, съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Видин и Решение № 127, взето с протокол № 8
от 4.09.2012 г., на Общинския съвет – гр. Видин.
8. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс се допуска предварително
изпълнение на тази заповед.
Мотиви:
С цел запазване на детското заведение в съответното населено място и неговата материална база и
обхващане на децата от с. Синаговци, включително
и тези от задължителна предучилищна възраст, е
целесъобразно да бъдат обединени двете детски
заведения.
Предварителното изпълнение се налага с оглед
осигуряване защитата на особено важен обществен
интерес, като създаване на организация и осигуряване на необходимите условия за провеждане на
новата учебна 2012 – 2013 година.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на зам.-кмета „Хуманитарни дейности и социална
политика“, Община Видин.

Кмет:
Г. Гергов

Кмет:
Г. Гергов

ОБЩИНА ВИДИН

9117

9118

С Т Р. 8 6

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
РЕШЕНИЕ № 213
от 11 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Вълчи дол, реши:
Одобрява ПУП – ПП за „Ново външно ел.
захранване на СКЗ с. Брестак“ към обект: „Магистрален газопровод – северен к лон, СИЕР
„Вълчи дол“ на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Вълчи дол пред Административния съд – Варна.

9286

Председател:
Г. Тронков

РЕШЕНИЕ № 385
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Вълчи дол, реши:
Одобря ва П У П – ПП – у т върж да ва не на
трасе за проектиране на обект: „Външно ел.
захранване на мобилна базова станция 4427,
намираща се в ПИ № 068009, м. Селджик, зем
лище с. Михалич, община Вълчи дол“, с обща
дължина на трасето 1452,96 л.м, от които извън
строителните граници на населените места са
общо 839,34 л.м, от тях 36,91 л.м през имот
№ 000064 в землището на с. Кракра – полски път,
собственост на Община Вълчи дол, и общо 802,43
л.м – през имоти в землището на с. Михалич,
ПИ № 000168, 000172, 000173 и 000230 – полски
пътища, собственост на Община Вълчи дол, а
613,62 л.м в регулационните граници на с. Кракра
по общински пътища с ОК 147-148-151-150-131-13277 до трафопост в УПИ VІІІ-95, кв. 21 по плана
на с. Кракра, с възложител „Космо България
Мобайл“ – ЕАД, София.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Вълчи дол пред Административния съд – Варна.

9287

Председател:
Г. Тронков

РЕШЕНИЕ № 386
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Вълчи дол, реши:
Одобрява ПУП – ПП – утвърждаване на трасета за проектиране на обекти:
1. „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4
kV в ПИ № 000053, землище с. Щипско, захранен с
кабелна линия 20 kV от РОМзК 20/400 на съществуващ ЖР стълб“ с дължина на трасето 459,361
м, преминаващо през имот № 000060 – полски
път, собственост на Община Вълчи дол, имот
№ 011078 – полски път, собственост на Община
Вълчи дол, и през имот № 022099 – полски път,

ВЕСТНИК
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собственост на Община Вълчи дол, по следата
на трасето, отразено върху приложения вариант
единствен на проект на ПУП – ПП.
2. „Уличен водопровод за ПИ № 000052 м-ст До
село, землище с. Щипско“ с дължина на трасето
465,853 м, преминаващо през имот № 000060 – полски път, собственост на Община Вълчи дол, имот
№ 011078 – полски път, собственост на Община
Вълчи дол, и през имот № 022099 – полски път,
собственост на Община Вълчи дол, по следата
на трасето, отразено върху приложения вариант
единствен на проект на ПУП – ПП.
Възложител на строежите и собственик на ПИ
№ 000052 и ПИ № 000053, землище с. Щипско,
община Вълчи дол, област Варна, е Бойко Цанев
Цанев от Варна.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Вълчи дол пред Административния съд – Варна.
Председател:
Г. Тронков

9288

РЕШЕНИЕ № 389
от 30 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Вълчи дол, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен
план – план за застрояване) за промяна отреждането на ПИ (поземлен имот) № 129055, землище
с. Червенци, община Вълчи дол, собственост на
Георги Веселинов Дяков, от „земеделска земя“
в земя за „неземеделски нужди“ с конкретно
предназначение за изграждане на „Кравеферма“ съобразно представената графична част на
ПУП – ПЗ.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Вълчи дол пред Административния съд – Варна.
Председател:
Г. Тронков

9289

ОБЩИНА ГОДЕЧ
ЗАПОВЕД № 437
от 1 октомври 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, чл. 25, ал. 2 и 3
ЗОС във връзка с Решение № 88 от протокол № 7
от 21.06.2012 г. и Решение № 108 от 20.08.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Годеч, и влязъл в сила
ПУП – парцеларен план, одобрен с Решение № 36
от протокол № 4 от 5.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Годеч, предвиждащ изграждане на
обект – публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която
не може да бъде задоволена по друг начин (реализация на обект: „ПУП – парцеларен план на
трасе на новопроектиран път обект: ПИ 005405,
м. Реката, землище на гр. Годеч, община Годеч“,
реализацията на описания обект е във връзка с
проект „Изграждане на канализационна система с ПСОВ и реконструкция на водопроводната
мрежа на гр. Годеч“), нареждам:
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Отчуждавам следните поземлени имоти:
1. Реална част на поземлен имот № 002104,
местност Царина, землището на гр. Годеч, с площ
на частта за отчуждаване 609 кв. м. Собственици
на отчуждения имот са наследници на Крум Георгиев Муцев. Размерът на равностойното парично
обезщетение е 196,71 лв. съгласно заключение на
лицензиран оценител.
2. Реална част на поземлен имот № 002105,
местност Царина, землището на гр. Годеч, с площ
на частта за отчуждаване 81 кв. м. Собственици
на отчуждения имот са наследници на Александър
Станоев Пенин. Размерът на равностойното парично
обезщетение е 26,16 лв. съгласно заключение на
лицензиран оценител.
3. Реална част на поземлен имот № 002106,
местност Реката, землището на гр. Годеч, с площ
на частта за отчуждаване 90 кв. м. Собственици
на отчуждения имот са наследници на Димитър,
Александър и Русим Цветкови. Размерът на равностойното парично обезщетение е 29,07 лв. съгласно
заключение на лицензиран оценител.
4. Реална част на поземлен имот № 002115,
местност Реката, землището на гр. Годеч, с площ
па частта за отчуждаване 115 кв. м. Собственици
на отчуждения имот са наследници на Иван Цвет
ков Иванов. Размерът на равностойното парично
обезщетение е 37,15 лв. съгласно заключение на
лицензиран оценител.
5. Реална част на поземлен имот № 002116,
местност Царина, землището на гр. Годеч, с площ
на частта за отчуждаване 121 кв. м. Собственици
на отчуждения имот са наследници на Иванчо Тодоринов и Станой Апостолов. Размерът на равностойното парично обезщетение е 39,08 лв. съгласно
заключение на лицензиран оценител.
6. Реална част на поземлен имот № 002117,
местност Реката, землището на гр. Годеч, с площ
на частта за отчуждаване 577 кв. м. Собственици
на отчуждения имот са наследници на Радой Цв.
Тодоров и Иван К. Николов. Размерът на равностойното парично обезщетение е 186,37 лв. съгласно
заключение на лицензиран оценител.
7. Реална част на поземлен имот № 002123,
местност Дашина воденица, землището на гр.
Годеч, с площ на частта за отчуждаване 88 кв. м.
Собственици на отчуждения имот са наследници
на Кирил Виденов Георгиев. Размерът на равностойното парично обезщетение е 28,42 лв. съгласно
заключение на лицензиран оценител.
8. Реална част на поземлен имот № 002139,
местност Царина, землището на гр. Годеч, с площ
на частта за отчуждаване 591 кв. м. Собственици
на отчуждения имот са наследници на Пейчо Виденов Нинчин. Размерът на равностойното парично
обезщетение е 190,89 лв. съгласно заключение на
лицензиран оценител.
9. Реална част на поземлен имот № 004983,
местност Петрова бара, землището на гр. Годеч, с
площ на частта за отчуждаване 13 кв. м. Собственик на отчуждения имот е Александра Кирилова
Хаджиева. Размерът на равностойното парично
обезщетение е 130 лв. съгласно заключение на
лицензиран оценител.
10. Реална част на поземлен имот № 035058,
местност Царина търне, землището на гр. Годеч,
с площ на частта за отчуждаване 175 кв. м. Собственици на отчуждения имот са наследници на
Иван Игов и Младен Иванов Модрини. Размерът
на равностойното парично обезщетение е 62,13 лв.
съгласно заключение на лицензиран оценител.
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11. Реална част на поземлен имот № 035110,
местност Царина търне, землището на гр. Годеч, с
площ на частта за отчуждаване 5 кв. м. Собственици на отчуждения имот са наследници на Асен
Динчов Божилов. Размерът на равностойното парично обезщетение е 1,78 лв. съгласно заключение
на лицензиран оценител.
12. Реална част на поземлен имот № 035244,
местност Царина реката, землището на гр. Годеч,
с площ на частта за отчуждаване 12 кв. м. Собственици на отчуждения имот са наследници на
Димитър, Александър и Русим Цветкови. Размерът
на равностойното парично обезщетение е 4,26 лв.
съгласно заключение на лицензиран оценител.
Дължимото обезщетение на всеки от собствениците ще се внесе в „УниКредит Булбанк“ – АД,
офис Годеч, по сметка на Община Годеч по силата
на чл. 29, ал. 2 ЗОС.
Изплащането на обезщетенията ще започне
след 1.11.2012 г.
Заповедта може да се обжалва пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
Кмет:
А. Андреев
9297

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 104
от 29 август 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:
Одобрява проект, приет от ОЕСУТ, за ПУП – ПЗ
на поземлен имот № 37010.62.31 – с. Китанчево,
Стопански двор, в графичен вид.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9234

Председател:
Г. Хюсмен

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № 12ОА2295
от 17 септември 2012 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 109, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1, чл. 113, ал. 1, ал. 2 („…при свързано
застрояване при повече от два поземлени имота.“)
и ал. 4, чл. 128, ал. 2 и чл. 129, ал. 2 и чл. 130,
ал. 2 ЗУТ, § 8 ПРЗУТ, Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ,
Заповед № 12ОА1656 от 9.07.2012 г. за допускане
на кмета на Община Пловдив, протокол № 26,
т. 8 от 18.07.2012 г. на ЕСУТ при Община Пловдив, ситуационен план-извлечение от действащия
ПУП – ПРЗ на част от кв. 62 и кв. 63А по плана
на кв. Христо Смирненски – Запад, Пловдив, скици
№ 16912 от 13.06.2012 г., № 16910 от 13.06.2012 г.,
№ 14401 от 17.05.2012 г. на СГКК – Пловдив,
документи за собственост, договор № 12ДГ686 от
27.07.2012 г., договор № 12ДГ687 от 27.07.2012 г.,
представено геодезическо заснемане, приключило
обявяване на протокол № 26, т. 8 от 18.07.2012 г.
на ЕСУТ при Община Пловдив на 11.09.2012 г. без
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постъпили възражения в срока по чл. 128, ал. 5
ЗУТ и заявление с вх. № 12Ф6056(2) от 27.08.2012 г.
от управителя на „Гала консулт“ – ЕООД, Илиан
Йорданов Дойков, нареждам:
1. Одобрявам проект за изменение на ПУП – план
за регулация и застрояване на част от кв. 62 и кв.
63А по плана на кв. Христо Смирненски – Запад,
гр. Пловдив, като:
УПИ IV-511.233 – „За общ. обслужващи и
здравни дейности“, от кв. 63А се изменя, като
уличната регулация откъм ул. София се премества
по имотна граница;
променя се вътрешната регулационна линия
между УПИ XVI-511.237, 511.590 и УПИ XVII511.232, 511.239, 511.240, 511.591 от кв. 62, като
двата УПИ са собственост на възложителя.
С така представеното регулационно изменение
не се променят устройствените характеристики на
действащия план, а именно: зона Смф3 с показатели Н<>=15 м, Пзастр. – 30 %, Кинт. – до 2,5,
Позел. – 20 %.
Работен устройствен план за УПИ XVI-511.237,
511.590 и УПИ XVII-511.232, 511.239, 511.240, 511.591
от кв. 62 по плана на кв. Христо Смирненски – Запад, Пловдив, като за УПИ XVII-511.232, 511.239,
511.240, 511.591 конкретизира предвиденото с действащия план ново едно-, две-, пет-, шест-, осем- и
девететажно застрояване с височини за основното
застрояване в относителни коти 3 м, 7,60 м, 15,40 м,
18 м, 25,20 м и 28,25 м и в абсолютни коти 167,45
м, 172,05 м, 179,85 м, 182,45 м, 189,65 м и 192,70 м,
свързано със съществуващото застрояване в УПИ
І-511.235, 511.584 – Комплексно застрояване, и в
УПИ XVI-511.237, 511.590 – Общ. обсл. и ТП; и за
УПИ XVI-511.237, 511.590 591 конкретизира предвиденото с действащия план ново едно-, осем- и
девететажно застрояване с височини за основното
застрояване в относителни коти 3 м, 25,20 м и 28,25
м и в абсолютни коти 167,45 м, 189,65 м и 192,70
м, свързано със застрояването в УПИ XVII-511.232,
511.239, 511.240, 511.591.
По корекцията на регулацията със зелен и кафяв цвят нанесеното застрояване, етажност и коти
с червен и черен цвят и матрица с устройствени
показатели в син цвят.
2. Разпореждам на основание чл. 90, ал. 2, т. 1
АПК допускане на предварително изпълнение на
заповедта за одобряване на проект за изменение на
ПУП – план за регулация и застрояване и работен
устройствен план на част от кв. 62 и кв. 63А по
плана на кв. Христо Смирненски – Запад, Пловдив.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването є чрез район „Западен“
при Община Пловдив пред Административния
съд – Пловдив.
Кмет:
Ив. Тотев
9153

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 172
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № VI, взето с
протокол № 14 от 4.07.2012 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 058033, м. Кабата воденица от КВС на
землището на с. Караджово, като от имота се обра-
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зува УПИ 058033 – складова база за селскостопанска
продукция, и се определя зона за застрояване „Пп“
със свободно нискоетажно застрояване, съгласно
ограничителната застроителна линия, отразена в
проекта с червен пунктир.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок
от обнародването му „Държавен вестник“. Жалбите
се подават чрез Общинския съвет – гр. Садово, до
Административния съд – Пловдив, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9231

Председател:
Г. Буков

РЕШЕНИЕ № 173
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № V, взето
с протокол № 14 от 4.07.2012 г. на ОЕСУТ при
Община Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 007010 в м. До гробищата от КВС
на землището на с. Богданица, община Садово,
като от имота се образува УПИ 007010 – стопанска дейност, сушилня за билки, преработка на
селскостопанска продукция, и се определя зона
за застрояване „Пп“ със свободно нискоетажно
застрояване, съгласно ограничителната застроителна линия, отразена в проекта с червен пунктир.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр.
Садово, до Административния съд – Пловдив, по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Г. Буков
9232
РЕШЕНИЕ № 174
от 13 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № ІV,
взето с протокол № 14 от 4.07.2012 г. на ОЕСУТ
при Община Садово, Общинският съвет – гр.
Садово, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на ПИ 007001 в м. До гробищата от КВС
на землището на с. Богданица, община Садово,
като от имота се образува УПИ 007001 – стопанска
дейност, сушилня за билки, и се определя зона
за застрояване „Пп“ със свободно нискоетажно
застрояване, съгласно ограничителната застроителна линия, отразена в проекта с червен пунктир.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му „Държавен вестник“.
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Жалбите се подават чрез Общинския съвет – гр.
Садово, до Административния съд – Пловдив, по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.

9233

Председател:
Г. Буков

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1714
от 27 януари 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37, чл. 37а, ал. 1 и 2 и чл. 38, ал. 1
и 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Самоков, изменя Решение № 1411 от 29.07.2010 г.
(ДВ, бр. 76 от 2010 г.), както следва:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следните общински недвижими
имоти:
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.1 на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 1 – 4,42 кв. м,
и общи части: 9,12 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9974 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 47 860 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.2 на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 5,09 кв. м,
и общи части: 9,15 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9975 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 48 510 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.3 на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
72,39 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 5,40 кв. м,
и общи части: 14,14 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9976 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 850 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.5 на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ п ент:
39,88 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,20 кв. м,
и общи части: 7,79 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9978 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 42 725 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.6, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 1, ап. 6, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
48,87 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,18 кв. м,
и общи части: 9,54 кв. м, актуван с акт за частна
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общинска собственост № 9979 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 51 580 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.7, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
46,68 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,21 кв. м,
и общи части: 9,12 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9980 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 49 280 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.8, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 8, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
46,83 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 2,72 кв. м,
и общи части: 9,15 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9981 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 49 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.9, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 2, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
78,70 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 3,80 кв. м,
и общи части: 15,37 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9982 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 83 650 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.12, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 2, ап. 12, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 48,87 кв. м, прилежащи части: мазе
12 – 2,52 кв. м, и общи части: 9,54 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9985 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 51 400 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.13, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 3, ап. 13, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 45,27 кв. м, прилежащи части: мазе
13 – 3,07 кв. м, и общи части: 8,84 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9986 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 48 120 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.14, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 3, ап. 14, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе
14 – 3,35 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9987 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 49 420 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.15, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 3, ап. 15, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 78,70 кв. м, прилежащи части: мазе
15 – 3,55 кв. м, и общи части: 15,37 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9988 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 84 270 лв. без ДДС;
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– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.19, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 4, ап. 19, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,65 кв. м, прилежащи части: мазе
19 – 2,45 кв. м, и общи части: 9,11 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9992 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 49 440 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.20, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 4, ап. 20, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 46,83 кв. м, прилежащи части: мазе
20 – 4,44 кв. м, и общи части: 9,15 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9993 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 50 170 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.21, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 4, ап. 21, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 32,26 кв. м, прилежащи части: мазе
21 – 2,66 кв. м, и общи части: 6,30 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9994 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 32 540 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.24, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. А, ет. 4, ап. 24, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 36,62 кв. м, прилежащи части: мазе
24 – 3,07 кв. м, и общи части: 7,15 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 9997 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 37 500 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.25, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. А, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: ателие
за творческа дейност, брой нива на обекта: един,
площ по документ: 46,79 кв. м, прилежащи части:
общи части: 9,14 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 9998 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 49 240 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.32, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
32,95 кв. м, прилежащи части: мазе 8 – 3,62 кв. м,
и общи части: 7,89 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10005 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 34 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.33, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 1, ап. 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 62,29 кв. м, прилежащи части: общи
части: 14,92 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10006 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 70 160 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.34, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 3, в сграда 1, разположена в ПИ
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№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
31,43 кв. м, прилежащи части: мазе 9 – 2,70 кв. м,
и общи части: 7,53 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10007 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 32 450 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.35, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
53,99 кв. м, прилежащи части: мазе 2 – 4,22 кв. м,
и общи части: 12,93 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10008 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 60 770 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.36, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 2, ап. 5, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 12 – 3,93 кв. м,
и общи части: 8,28 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10009 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 36 930 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.38, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 2, ап. 7, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 7 – 4,02 кв. м,
и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10011 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 38 200 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.40, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 9, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
34,59 кв. м, прилежащи части: мазе 6 – 3,88 кв. м,
и общи части: 8,28 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10013 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 36 900 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.41, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 3, ап. 10, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 67,67 кв. м, прилежащи части: общи
части: 16,20 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10014 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 74 700 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.42, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 3, ап. 11, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 3 – 4,03 кв. м,
и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10015 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 37 940 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.43, на адрес: ул. Л. Чакалов
1, вх. Б, ет. 3, ап. 12, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 53,99 кв. м, прилежащи части: мазе
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1 – 6,30 кв. м, и общи части: 12,93 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10016 от
2010 г., вписан в службата по вписванията, при
начална тръжна цена 57 250 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.44, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 13, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
33,43 кв. м, прилежащи части: мазе 5 – 3,86 кв. м,
и общи части: 8,01 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10017 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 36 100 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.46, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 4, ап. 15, в сграда 1, разположена в ПИ
№ 65231.914.454, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: един, площ по документ:
35,38 кв. м, прилежащи части: мазе 4 – 4,07 кв. м,
и общи части: 8,47 кв. м, актуван с акт за частна
общинска собственост № 10019 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 38 090 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.48, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 5, ателие 1, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 68,45 кв. м, прилежащи части: общи
части: 16,39 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10021 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 360 лв. без ДДС;
– самостоятелен обект с идентификатор
№ 65231.914.454.1.49, на адрес: ул. Л. Чакалов 1,
вх. Б, ет. 5, ателие 2, в сграда 1, разположена в
ПИ № 65231.914.454, с предназначение: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: един, площ по
документ: 60,50 кв. м, прилежащи части: общи
части: 14,49 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 10022 от 2010 г., вписан
в службата по вписванията, при начална тръжна
цена 64 530 лв. без ДДС;
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 10
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 2 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
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7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба или предварителен договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
Л. Янкова
9076
РЕШЕНИЕ № 399
от 25 юли 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим имот:
– сграда с идентификатор № 65231.918.213.4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 65231.918.213 – апартаментен комплекс „Боровец
гардънс“ със застроена площ 1353 кв.м, брой етажи
5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно
одобрената със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г.
на изпълнителния директор на АК и изменена със
Заповед № КД-14-23-3 от 12.01.2010 г. на началника
на СГКК кадастрална карта на гр. Самоков, ведно
със съответното право на строеж при начална
тръжна цена в размер 4 298 000 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков
превод по банкова сметка на Община Самоков
в 30-дневен срок от решението за определяне на
купувач или чрез разсрочено плащане за срок 5
години на равни месечни вноски с оскъпяване в
размер 10 % при условия, посочени в приложения
предварителен договор за покупко-продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 20 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея, проекта на предварителен
договор и упълномощава кмета на Община Самоков
да издаде заповед за назначаване на комисия по
провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе
търга, да одобри спечелилия търга участник и да
сключи договор за покупко-продажба или предварителен договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател:
Ир. Коцева
9077

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 1
от 5 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Сапарева баня, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на следния обект:
общински нежилищен имот – триетажна масивна
сграда – почивна станция „Здравец“, със застроена
площ 330 кв.м, в с. Паничище, община Сапарева
баня, област Кюстендил, построена в УПИ, представляващ парцел V в кв. 10 по плана на с. Паничище,
община Сапарева баня, целият с площ 5063 кв.м,
при граници: от североизток – улица с осови точки
72 – 73; от югоизток – УПИ, отреден за парцел VI
в кв. 10, от югозапад – УПИ, отреден за парцел
IХ в кв. 10, и от северозапад – УПИ, отреден за
парцел IV в кв. 10.
1. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на обекта и обезпечаване на вземания с тях, както и сключване на
договори за наем.
2. Възлага на кмета на Община Сапарева баня
подготовката, организацията и провеждането на
търга при условията, посочени в решението.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 21-вия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в
заседателната зала (ет. 3) в сградата на Община
Сапарева баня, ул. Германея 1, за продажбата на
обекта: общински нежилищен имот – триетажна
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масивна сграда – почивна станция „Здравец“, със
застроена площ 330 кв.м, в с. Паничище, община
Сапарева баня, област Кюстендил, построена в
УПИ, представляващ парцел V в кв. 10 по плана на
с. Паничище, община Сапарева баня, целият с площ
5063 кв.м, при граници: от североизток – улица с
осови точки 72 – 73; от югоизток – УПИ, отреден
за парцел VI в кв. 10, от югозапад – УПИ, отреден
за парцел IХ в кв. 10, и от северозапад – УПИ,
отреден за парцел IV в кв. 10, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 358 000 лв., без ДДС.
2. Стъпка на наддаване – 5000 лв., без ДДС.
3. Депозитът за участие в размер 30 000 лв. да
е постъпил до 19-ия ден (включително), считано от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“, по банковата сметка: УниКредит Булбанк,
BIC UNCRBGSF, IBAN BG78UNCR96603367430615,
титуляр на сметката: Община Сапарева баня.
4. Тръжната документация може да бъде закупена
от деловодството на Община Сапарева баня срещу
заплащане на цена в размер 100 лв., предварително
внесени по набирателна сметка на Община Сапарева баня: ТБ „УниКредит Булбанк“ – АД, клон
Сапарева баня, IBAN BG55UNCR96608497667812,
BIC UNCRBGSF, вид плащане 447000, до 19-ия ден
(включително), считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до
19-ия ден (включително), считано от обнародване
на решението, от 9 до 16 ч., с предварително подадена писмена заявка и представен документ за
закупена тръжна документация.
6. Кандидатите за участие в търга се регистрират с подаването на заявление за участие в деловодството на Община Сапарева баня до 16 ч. на
деня, предхождащ търга. Документите, оформени
съгласно изискванията на условията за провеждане на процедурата, се депозират лично или чрез
представител.
7. Начин на плащане: достигнатата на търга
цена (след приспадане на внесения депозит) се
заплаща в левове при сключване на приватизационния договор по банкова сметка на Община
Сапарева баня.
ІІІ. На основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Сапарева
баня, утвърждава тръжната документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата
на обект: общински нежилищен имот – триетажна
масивна сграда – почивна станция „Здравец“, със
застроена площ 330 кв.м, в с. Паничище, община
Сапарева баня, област Кюстендил, построена в
УПИ, представляващ парцел V в кв. 10 по плана
на с. Паничище, община Сапарева баня.
ІV. Възлага на кмета на Община Сапарева баня
да сключи приватизационен договор със спечелилия
търга участник в срока по Наредбата за търговете
и конкурсите.
Председател:
П. Чучуганов
9105

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 419
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 114026 от местност
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Боджука, извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила, община Стара Загора,
собственост на Красимир Димитров Узунов. С плана
за застрояване в имота се установява устройствена
зона – Жм, свободно ниско застрояване (Н < 10 м),
със следните нормативи: максимална плътност
на застрояване – до 60 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %, за изграждане на обект:
жилищна сграда. Проектът е на разположение в
сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики
107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9275
РЕШЕНИЕ № 420
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за обект: външно
ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.200.9 от местност Сирейкова нива
в землището на гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела 182 м, собственост на „Вива Макс
Сервиз“ – ООД. Проектът е на разположение в
сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики
107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9276
РЕШЕНИЕ № 421
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за поземлени имоти № 257.230; 257.229 и
257.226 от местност Бойчо бунар в землището на гр.
Стара Загора, собственост на Диана Костова Димитрова. С плана за застрояване в горецитираните имоти
се установява устройствена зона – Содо (смесена, за
общественообслужващи дейности), свързано ниско
застрояване, със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален коеф.
на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 20 %, за изграждане на обект:
жилищна сграда с автосервиз и склад. Проектът е
на разположение в сградата на общината – бул. Цар
Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9277
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РЕШЕНИЕ № 422
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 68850.244.268 от местност Табашки герен
в землището на гр. Стара Загора, собственост
на „Агриматко – пропърти“ – ООД. С плана за
застрояване в горецитирания имот се установява
устройствена зона – Сп, об (смесена за производствени, складови и общественообслужващи дейности), свободно средно застрояване (с височина
до 12 м), със следните нормативи: максимална
плътност на застрояване – до 70 %, максимален
коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5;
минимална озеленена площ – 20 %. Проектът е
на разположение в сградата на общината – бул.
Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9278
РЕШЕНИЕ № 423
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе за обект: външен водопровод за ПИ № 000363, 000364, 000365, 000366,
000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374,
000375 и 000378, местност Шумата в землището
на с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща
дължина 280 м, за нуждите на Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев. Проектът е на
разположение в сградата на общината – бул. Цар
Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9279
РЕШЕНИЕ № 424
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.68.18
и ПИ с идентификационен № 68850.68.19 от местност
Орта бозалък – извън урбанизираните територии
в землището на гр. Стара Загора – собственост на
Наталия Димитрова Илиева, Силвия Стефанова
Карачева и Борислав Стефанов Гунев. С плана
за застрояване в имота се установява предимно
производствена устройствена зона – Пп (за производствени и складови дейности) – свързано средно
застрояване (Н < 12 м), със следните нормативи:
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максимална плътност на застрояване – до 80 %,
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %, за
изграждане на обект: офис сграда и складова база
за строителни материали. Проектът е на разположение в сградата на общината – бул. Цар Симеон
Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9280
РЕШЕНИЕ № 425
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: външно ел.
захранване за поземлен имот № 049007, местност
Телки тепе, и поземлен имот № 048001, местност
Аръшов трап, в землището на с. Малка Верея,
община Стара Загора, с обща дължина на кабела
557 м, за нуждите на Денка Русева Пасторелли.
Проектът е на разположение в сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9281
РЕШЕНИЕ № 426
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект:
трасе на пътна връзка за ПИ с идентификационен
№ 68850.137.22, местност Герена, землище гр. Стара
Загора, собственост на „Мангъша“ – ЕООД, за
изграждане на транспортен достъп до обект: пункт
за годишен технически преглед и преминава през
следните имоти: ПИ с идентификатор 68850.137.22,
собственост на „Мангъша“ – ЕООД; ПИ с идентификатор 68850.137.292, собственост на Община
Стара Загора, и ПИ с идентификатор 68850.316.374,
собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, всички
в землището на гр. Стара Загора. Проектът е на
разположение в сградата на общината – бул. Цар
Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9282
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РЕШЕНИЕ № 427
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект:
трасе на пътна връзка за ПИ с идентификационен
№ 68850.137.5, местност Герена, землище гр. Стара
Загора, собственост на „Металсервиз“ – ЕООД, за
изграждане на транспортен достъп до обект: закрити
складове за търговия с метали, и преминава през
следните имоти: ПИ с идентификатор 68850.137.5,
собственост на „Металсервиз“ – ЕООД, ПИ с идентификатор 68850.137.292, собственост на Община
Стара Загора, и ПИ с идентификатор 68850.316.374,
собственост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, всички
в землището на гр. Стара Загора. Проектът е на
разположение в сградата на общината – бул. Цар
Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9283
РЕШЕНИЕ № 428
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на поземлен имот № 017096, местност
Стамболов хан, извън урбанизираните територии
в землището на с. Ново село, собственост на Момка Ганева Христакиева. С плана за застрояване
в имота се установява устройствена зона – Жм,
с малка височина на застрояване (Н < 10 м),
свободно основно застрояване, със следните
нормативни показатели: максимална плътност
на застрояване – до 60 %; максимален коеф. на
интензивност на застрояване – до 1,2; минимална
озеленена площ – 40 %, за изграждане на обект:
жилищна сграда. Проектът е на разположение в
сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики
107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9284
РЕШЕНИЕ № 429
от 27 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на поземлен имот № 085071, местност Ханчето, извън урбанизираните територии в
землището на с. Змейово – собственост на Петьо
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Найденов Бъчваров. С плана за застрояване в имота
се установява устройствена зона – Жм, с малка
височина на застрояване (Н < 10 м) – свободно
основно застрояване, със следните нормативи:
максимална плътност на застрояване – до 60 %;
максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %, за
изграждане на обект: жилищна сграда. Проектът
е на разположение в сградата на общината – бул.
Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая № 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ем. Христов
9285

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
РЕШЕНИЕ № 238
от 12 септември 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване) на ПИ
(поземлен имот) 020019, местността Над селото
в землището на с. Негушево, като се обособяват
два УПИ (урегулирани поземлени имоти): УПИ
V-020019 и УПИ VІ-020019 към съществуващия
квартал 27 по регулационния план на с. Негушево
с линии и начин на застрояване в новообразуваните УПИ със следните устройствени параметри
и показатели:
– устройствена зона: предимно жилищна (Жм);
– конкретно предназначение: „За жилищно
строителство“;
– етажност/височина: макс. 3 етажа/Н до 10 м;
– плътност на застрояването: 60 %;
– коефициент на интензивност на застрояването: 1,2;
– минимална озеленена площ: 40 %;
– начин на застрояване: свободно.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – София област, чрез
Общинския съвет – с. Горна Малина, съгласно
чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Н. Стоилов
9291
10. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 154, ал. 5 ЗУТ обявява, че
заместник-министърът на регионалното развитие
и благоустройството е издал Заповед № РС-56 от
1.10.2012 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-23 от 27.05.2010 г. за строеж „Саниране на
фасадите на реакторно отделение на блок 5 и
блок 6 в АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД, Етап „Саниране на фасадите на реакторно отделение на блок
6“ и Етап „Саниране на фасадите на реакторно
отделение на блок 5“ – промяна на строителната
конструкция от стоманена в алуминиева. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132,
ал. 2 АПК заповедта подлежи на обжалване от
заинтересованите лица пред Върховния админи-
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стративен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
9290
85. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 67/2012 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София,
Павел Георгиев Тинков – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок три месеца.
9140
85а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 83/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Явор Димитров Ангелов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
9141
85б. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 81/2012 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София,
Тодор Илиев Богданов – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок три месеца.
9142
85в. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 70/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Пламен Георгиев Григоров – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
9143
85г. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че
на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 69/2012 г. на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София,
Пламен Василев Михов – адвокат от Адвокатската
колегия – София, се лишава от право да упражнява
адвокатска професия за срок три месеца.
9144
85д. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 84/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Янчо Василев Караджов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
9145
85е. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 59/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Максим Костадинов Кръстев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
9146
85ж. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона
за адвокатурата с решение по д. д. № 62/2012 г.
на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Мила Бориславова Каменова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок шест месеца.
9147
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85з. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 2/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Иглика Стамова Праматарова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
9148
85и. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 35/2012 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Елена Ванева Иванова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
една година.
9149
1. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е
изработен ПУП – парцеларен план за утвърждаване
на трасета на: водопровод от населено място до
ПСОВ с дължина на 615,26 м; преливен канал от
ПСОВ с дължина 899,31 м; колектори канализация
от населеното място до ПСОВ с обща дължина
1194,40 м; напорен канал от ПСОВ до РШ-0 в ПИ
223.107 с дължина 2002,54 м и гравитачен канал от
РШ-0 до съществуваща РШ в ПИ 223.152 с дължина
583,43 м за обект – прединвестиционно проучване
и инвестиционно проектиране във фаза – работен
проект, на канализационна и съпътстваща водоснабдителна мрежа, и във фаза – идеен проект
на пречиствателна станция на отпадъчни води на
територията на с. Труд, община „Марица“, област
Пловдив. Документацията се намира в сградата
на общинската администрация, стая 408, и може
да се разгледа от заинтересованите лица, които в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация „Марица“, област
Пловдив.
9135
425. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че със Заповед № РД09-442 от 21.09.2012 г. е одобрен работен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 4 от 24.09.2012 г.
за обект: „Подземна оптична мрежа за пренос
на далекосъобщителни услуги“, община Мъглиж,

ВЕСТНИК

БРОЙ 78

община Николаево, община Гурково, област Стара
Загора, с възложител от „ЕЛФЕ“ – ЕООД, гр.
Твърдица, със седалище и адрес на управление
гр. Твърдица, кв. Козарево, ул. Средна гора 19,
ЕИК 119659535, представлявано от Ферер Петров
Стайков – управител и едноличен собственик на
капитала. Обектът е трета категория съгласно
ЗУТ и Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Местоположението на
оптичния кабел е във: община Гурково, в имоти
общинска собственост и земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
за които е учредено право на прокарване, имот
№ 18157.158.772 на НК „Железопътна инфраструктура“ и път IV клас (№ 18157.88.773), землище
с. Конаре, имот № 38203.501.675 на МОСВ и път
IV клас (№ 38203.95.544); община Николаево,
с. Нова махала, в имоти общинска собственост,
гр. Николаево, в имоти общинска собственост и
имоти № 51648.27.73, № 51648.48.82 и № 51648.48.86
на НК „Железопътна инфраструктура“, имоти
№ 51648.36.23, 51648.36.306, 51648.36.307 на МОСВ;
община Мъглиж, землище на с. Ветрен, в имоти общинска собственост и имоти № 000287,
№ 000664 на МЗГ – ХМС; землище на с. Дъбово, в
имоти общинска собственост и имоти № 000211,
№ 000228, № 000242, № 000260, № 000299, № 000333
на МЗГ – ХМС; землище на с. Зимница, в имоти общинска собственост и имоти № 000233,
№ 000234, № 000236, № 000262, № 000263 на
МЗГ – ХМС; землище на гр. Мъглиж, в имоти
общинска собственост и имоти № 49494.365.452,
№ 49494.504.256, № 49494.604.259 на МЗГ – ХМС;
имот № 49494.504.113 на НК„Железопътна инфраструктура“; землище на с. Тулово, в имоти общинска собственост и имоти № 000002, № 000003,
№ 000223, № 000225 на МЗГ – ХМС, № 000416,
№ 000418 на МОСВ и път II клас (№ 000286);
землище на с. Юлиево в имоти общинска собственост и имоти № 000341, № 000342 на МЗГ – ХМС.
Общата дължина на трасето на територията на
област Стара Загора е 38 852 м. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта и разрешението за
строеж могат да бъдат обжалвани в 14-дневен
срок от обнародването им в „Държавен вестник“
чрез областния управител на област Стара Загора
пред Върховния административен съд.
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