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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
водите (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм.,
бр. 81 от 2000 г., бр. 34, 41 и 108 от 2001 г.,
бр. 47, 74 и 91 от 2002 г., бр. 42, 69, 84 и 107
от 2003 г., бр. 6 и 70 от 2004 г., бр. 18, 77 и
94 от 2005 г., бр. 29, 30, 36 и 65 от 2006 г.;
попр., бр. 66 от 2006 г.; изм., бр. 105 и 108 от
2006 г., бр. 22 и 59 от 2007 г., бр. 36, 52 и 70
от 2008 г., бр. 12, 32, 35, 47, 82, 93, 95 и 103
от 2009 г., бр. 61 и 98 от 2010 г., бр. 19, 28,
35 и 80 от 2011 г., бр. 45, 77 и 82 от 2012 г. и
бр. 66 от 2013 г.)
§ 1. В глава десета наименованието на
раздел ІХ се изменя така: „Специализирани
карти, регистри и информационни системи
за водите и за водностопанските системи и
съоръжения“.
§ 2. Член 176 се изменя така:
„Чл. 176. (1) Специа лизираните карти,
рег ис т ри т е и и нформа ц ион н и т е сис т ем и
осигуряват данни за:
1. собствеността на водите и състоянието
на водните тела;
2. водностопанските системи и съоръжения.
(2) Картите, регистрите и информационните системи по а л. 1 се вод ят с цел
осиг у ряване на рационалното използване
на водите и поддържане на информация за
водностопанските системи и съоръжения.“
§ 3. В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „система“ се добавя
„за водите“, а думата „обекти“ се заменя с
„тела“.

2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Специализираните карти, регистрите и
информационната система за водностопанските системи и съоръжения съдържат данни за
техния вид, собственост, предоставени права
за стопанисване, поддържане и експлоатация,
технически параметри и други.
(4) Данните по ал. 3 се актуализират в
съответствие с изпълнения контрол за техническото състояние на системите и съоръженията.“
§ 4. Член 178 се изменя така:
„Чл. 178. (1) Специализираните карти,
регистрите и информационните системи по
чл. 176, ал. 1 се водят от:
1. директорите на басейнови дирекции – в
случаите по чл. 176, ал. 1, т. 1;
2. министъра на регионалното развитие – в
случаите по чл. 176, ал. 1, т. 2.
(2) Съдържанието на специа лизираните карти, регистрите и информационната
система по чл. 176, ал. 1, т. 2, условията и
редът за създаването и поддържането им се
определят с наредба на министъра на регионалното развитие.“
§ 5. Член 179 се изменя така:
„Чл. 179. (1) Картите, регистрите и информационните системи по чл. 176, ал. 1 се
съставят и поддържат по райони за басейново
управление на водите и по административни
единици – населени места, общини и области.
(2) Картите, регистрите и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 1 съдържат:
1. данни за вида на водите;
2. данни за повърхностните и подземните
водни тела и техните:
а) категория;
б) местоположение;
в) характеристики;
г) собственост;
д) състояние;
3. други данни.
(3) Картите, регистрите и информационната система по чл. 176, ал. 1, т. 2 съдържат:
1. данни за вида на съоръженията;
2. данни за местоположението им;
3. данни за собствеността им;
4. данни за техническите им характеристики;
5. данни за оператор;
6. други данни.“
§ 6. В чл. 198в се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. приема решение за сключване на договора от името и за сметка на собственика
на В и К системата с В и К оператора за
възлагане на дейностите по предоставянето
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на В и К услугата и поддържането на В и К
системите, включително за поемане на финансови задължения от В и К оператори, и
контролира изпълнението по договора.“
2. В ал. 7 думите „две трети“ се заменят
с „три четвърти“.
§ 7. Член 198ж се изменя така:
„Чл. 198ж. Предоставянето на управлението
на В и К системите и съоръженията – публична държавна, съответно – публична общинска собственост, на асоциацията по В и К в
съответната обособена територия се извършва
по реда на този закон.“
§ 8. В чл. 198п се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „се извършва“ се
добавя „с договор по реда на този закон или“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В и К операторите признават в счетоводния си баланс (отчета за финансовото
състояние) имуществените права, предоставени
им с договорите по ал. 1, върху предоставените
им В и К системи и съоръжения – публична
собственост, и начисляват разходи за амортизации за тях по реда на Закона за счетоводството. Тези амортизационни отчисления
се реинвестират от В и К операторите в инфраструктурата в съответствие с одобрените
инвестиционни програми към утвърдените им
бизнес планове.“
3. В ал. 4 думите „концесионния договор“
се заменят с „договора по ал. 1“.
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В договора по ал. 1 се определят наймалко:
1. обхватът на дейностите и отговорностите на В и К оператора по предоставянето на
В и К услуги;
2. задълженията на В и К оператора по експлоатацията, поддръжката и реконструкцията
на В и К системите и съоръженията;
3. инвестиционните задължения на В и К
оператора по изграждането на нови В и К
системи и съоръжения;
4. условията и редът за предоставяне на
В и К оператора за експлоатация на новоизградените и предстоящите за изграждане
В и К системи и съоръжения в обособената
територия;
5. редът за предоставяне за експлоатация
на В и К системите и съоръженията на В и К
оператора;
6. редът за предаване на В и К системите
и съоръженията от В и К оператора след
прекратяването на договора;
7. критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на В и К
оператора;
8. срокът на действие на договора;
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9. отговорностите на страните при неизпълнение на задълженията по договора;
10. основанията и редът за прекратяване
на договора;
11. условията и редът за поемане и погасяване на финансови задължения от действащия
на съответната обособена територия В и К
оператор и които са включени в бизнес плана
му, одобрен от ДКЕВР;
12. условията, при които В и К операторът
продължава дейността си в съответствие с
утвърдения му бизнес план и общите условия
за предоставяне на В и К услуги.
(6) В и К операторът на съответната
обособена територия приема за експлоатация В и К системите и съоръженията със
съответната документация, необходима за
експлоатацията им.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) Управителните органи на търговските дружества – В и К оператори с държавно
и/или общинско участие, в срок до 4 месеца
от влизането в сила на този закон изготвят
и изпращат на министъра на регионалното
развитие списъци на В и К системите и съоръженията по чл. 13, 15 и 19, намиращи се
в обособената територия, които са активи на
дружествата.
(2) В срока по ал. 1 областните управители
и кметовете на общините изготвят и изпращат на министъра на регионалното развитие
списъци на В и К системите и съоръженията
и на части от тях по чл. 13, 15 и 19, намиращи се в обособената територия, които не са
включени в активите на дружествата по ал. 1
към деня на влизането в сила на този закон.
(3) Списъците по ал. 1 и 2 се изготвят по
образец, утвърден от министъра на регионалното
развитие. По искане на министъра на регионалното развитие към списъците се прилагат документи, свързани с изграждането и собствеността
на В и К системите и съоръженията.
(4) Министърът на регионалното развитие в тримесечен срок от получаването на
списъците по ал. 1 и 2 изготвя и изпраща
за съгласуване с общините протоколи за
разпределение на собствеността на активите
между държавата и общините, намиращи се
в обособената територия.
(5) Общините могат да представят становища по разпределението на собствеността на
активите в двумесечен срок от получаване на
протоколите по ал. 4. След изтичане на този
срок министърът на регионалното развитие
изпраща на общините и областните управители окончателните протоколи. Окончателните
протоколи имат доказателствена сила за разпределението на собствеността на активите
между държавата и общините до доказване
на противното.
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(6) Министърът на регионалното развитие и
общините, упражняващи правата на собственост
в еднолични търговски дружества с държавно
или общинско участие или върху дялове и
акции в търговски дружества по ал. 1, в които
държавата или общината е съдружник или акционер, предприемат необходимите действия за
отписване на активите по ал. 1 и тяхната стойност от баланса на дружествата в двумесечен
срок от изготвянето, съответно получаването
на окончателните протоколи по ал. 5.
(7) Отписването от баланса на търговските
дружества – В и К оператори, на имущество и
активи – публична държавна и/или публична
общинска собственост, е за сметка на собствения капитал на дружествата, с изключение
на регистрирания (основен) капитал, както
и за сметка на получените правителствени
дарения (финансирания), когато съответните
активи са получени по договори за дарения
(финансирания) и това не влияе на данъчния
им финансов резултат, установен по реда на
Закона за корпоративното подоходно облагане, като чл. 161 от Закона за корпоративното
подоходно облагане се прилага само за активите, които не са публична държавна и/или
публична общинска собственост.
(8) В случаите по чл. 198б, т. 2 министърът
на регионалното развитие изпраща на асоциацията по В и К копия от окончателните
протоколи за разпределение на собствеността
по ал. 5 незабавно след тяхното изготвяне или
след учредяване на асоциацията по В и К в обособената територия – ако такава не е учредена
към датата на изготвянето на окончателните
протоколи. В тези случаи В и К системите и
съоръженията – публична държавна и публична
общинска собственост, преминават в управление на асоциацията по В и К на съответната
обособена територия от датата на получаване
на окончателните протоколи от асоциацията
по В и К, съответно – след отписването им
по реда на ал. 7.
(9) В случаите по чл. 198б, т. 3 В и К системите и съоръженията – публична общинска
собственост – преминават в управление на
общинските съвети от датата на получаването
на окончателните протоколи по ал. 5, съответно – след отписването им по реда на ал. 7.
(10) В случаите по чл. 198б, т. 2 собственикът на В и К системите и съоръженията – публична държавна и публична общинска собственост, изградени или въведени в
експлоатация след изготвяне на протоколите
за разпределение на активите по ал. 1 и 2,
незабавно уведомява асоциацията по В и К за
датата на въвеждането им в експлоатация и
є изпраща копия от документите, свързани с
изграждането и собствеността им. В този случай
В и К системите и съоръженията – публична
държавна и публична общинска собственост,
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преминават в управление на асоциацията по
В и К на съответната обособена територия
от датата на получаването на уведомлението
и документите.
(11) До сключването на договор по реда
на чл. 198о, ал. 4 активите по ал. 8 – 10 продължават да се стопанисват, поддържат и експлоатират по досегашния ред от действащите
към деня на влизането в сила на този закон
В и К оператори на обособената територия
по смисъла на § 34 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 47
от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.).
(12) Отписването на имуществото и активите
по ал. 6 не е доставка на стока или услуга по
смисъла на чл. 10 от Закона за данък върху
добавената стойност.
(13) Не подлежат на осребряване по реда
на чл. 268, ал. 1 от Търговския закон, не се
включват в масата на несъстоятелността по
чл. 614, ал. 1 от Търговския закон и не се осребряват по смисъла на чл. 716 от Търговския
закон имуществото и активите, предоставени на
дружествата в ликвидация или в процедура по
несъстоятелност, представляващи публична държавна и/или публична общинска собственост.
§ 10. (1) Сключените до влизането в сила
на този закон концесионни договори за възлагане на дейности по управление, поддържане
и експлоатация на В и К системи и предоставяне на В и К услуги продължават действието си до прекратяването им. Промяната в
собствеността върху водностопански системи
и съоръжения, предоставени на концесия, не
засяга предоставените по отношение на тези
обекти права и задължения на концесионерите
и концедентите. При промяна в правата на
собственост върху водностопански системи и
съоръжения, предоставени на концесия, концедентът продължава да изпълнява от името на
новия собственик правата и задълженията по
концесионния договор до прекратяването му.
(2) Функциите на асоциация по В и К за
управлението на В и К системите и съоръженията, предназначени за водоснабдяването на
Столичната община, независимо от собствеността и териториите, в които са разположени
или през които преминават, се осъществяват
от общинския съвет на Столичната община.
§ 11. Първите регионални генерални планове на В и К системите и съоръженията и
инвестиционните програми към тях по чл. 198в,
ал. 4, т. 3 и 4 и чл. 198г, т. 4 и 5 се създават за
обособените територии по смисъла на § 34 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за водите (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от
2009 г.) и се приемат от министъра на регионалното развитие след консултации с лицата
по чл. 198б, т. 2 и 3. Лицата по чл. 198б, т. 2 и
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3 могат да дадат становище по първите регионални генерални планове на В и К системите
и съоръженията и инвестиционните програми
към тях по чл. 198в, ал. 4, т. 3 и 4 и чл. 198г,
т. 4 и 5 в срок от два месеца от тяхното получаване. Действията по чл. 198к се извършват
от министъра на регионалното развитие.
§ 12. В общините, на чиято територия има
язовири – публична общинска собственост, за
които не са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по
предложение на кмета на общината общинският съвет приема решение за:
1. създаване на общинско предприятие за
осъществяване на тези дейности, или
2. откриване на процедура за избор на
оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез
предоставянето им под наем или на концесия.
§ 13. В Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2005 г.; изм., бр. 30, 65 и 102 от
2006 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 47 и 93 от 2009 г.
и бр. 66 от 2013 г.) в чл. 10, ал. 7 думите „една
година“ се заменят с „6 месеца“.
§ 14. (1) Настоящият регулаторен период по
смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните
услуги се удължава до 31 декември 2015 г.
Следващият регулаторен период започва от
1 януари 2016 г.
(2) Одобрените до влизането в сила на този
закон бизнес планове за настоящия регулаторен
период остават в сила.
(3) В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон В и К операторите допълват
бизнес плановете си по ал. 2 с оглед удължаването на настоящия регулаторен период по
ал. 1. Допълненията към бизнес плановете
се одобряват по реда на чл. 11 от Закона за
регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
(4) В срока по ал. 3 В и К операторите
могат да поискат преразглеждане на утвърдените цени във връзка с допълненията на
бизнес плановете.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 В и К операторите
съблюдават указанията на комисията по чл. 6,
ал. 1, т. 4 и чл. 16 от Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги, съгласно които са изготвени и одобрени
настоящите бизнес планове.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 15 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8630
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УКАЗ № 230
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Федерална република
Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин
и София, приет от ХLIІ Народно събрание
на 20 ноември 2013 г.
Издаден в София на 26 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Федерална
република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в
Берлин и София, сключено чрез размяна на
ноти на 28 март и 29 май 2013 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 20 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8734

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
европейските въпроси и контрол на европейските фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Иван Валентинов Иванов за член
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове.
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Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 20 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8727

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава и ръководството на
Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Избира Бюнямин Хюсеин Хасан за член
на Комисията по отбрана.
2. Избира Мехмед Юмер Атаман за заместник-председател на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 20 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8728

РЕШЕНИЕ

за попълване на състава на Комисията по
културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 15, ал. 5 и чл. 19, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Бюнямин Хюсеин Хасан за член на
Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 20 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8729

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Атанаска Михаилова Тенева като народен представител от
16. многомандатен изборен район – Пловдив.

ВЕСТНИК
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Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 22 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8733

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и установяване на всички
обстоятелства около публично огласения
телефонен разговор меж ду бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия
директор на А генци я „Митници“ Ваньо
Танов, в който се съдържат данни за грубо ск лоняване към тежки престъпления и
злоупотреба с власт
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен
разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на
Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който
се съдържат данни за грубо склоняване към
тежки престъпления и злоупотреба с власт.
2. Комисията се състои от 12 народни
представители, избрани на паритетен принцип – по трима от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва:
Председател: Йордан Кирилов Цонев.
Членове:

Галина Стефанова МилеваГеоргиева,
Владислав Иванов Горанов,
Димитър Николов Лазаров,
Валери Мирчев Жаблянов,
Красими р Атанасов Му рджев,
Иван Валентинов Иванов,
Камен Костов Костадинов,
Мустафа Сали Карадайъ,
Николай Веселинов А лександров,
Маргарита Николаева
Николова,
Петър Иванов Петров.
4. Комисията се избира за срок от два
месеца.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 21 ноември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

8790

Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 198 на Министерския съвет от 2013 г. за одобряване на
допълнителни бюджетни кредити по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2013 г. (ДВ, бр. 78 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 1, ал. 1 думата
„алтернативни“ се заличава.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8755

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Българската агенция за инвестиции
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции.
Заключителни разпоредби
§ 1. Устройственият правилник на Българската агенция за инвестиции, приет с Постановление № 234 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 22 и 62 от 2012 г.
и бр. 79 от 2013 г.), се отменя.
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Българската агенция за инвестиции
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Българската агенция за
инвестиции, наричана по-нататък „агенцията“,
и на нейните административни звена.
Чл. 2. (1) Агенцията е юридическо лице
на бюджетна издръжка със седалище София
и със статут на изпълнителна агенция към
министъра на икономиката и енергетиката.
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(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджет към
министъра на икономиката и енергетиката.
Чл. 3. Издръжката на агенцията се формира
от бюджетни средства и от средства, получени
при изпълнението на проекти, финансирани
от Европейския съюз.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСК АТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
Чл. 4. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се подпомага от заместник изпълнителен директор.
(2) Договорът с изпълнителния директор на
агенцията се сключва, изменя и прекратява
от министъра на икономиката и енергетиката
съгласувано с министър-председателя.
(3) Договорът със заместник изпълнителния
директор на агенцията се сключва, изменя
и прекратява от министъра на икономиката
и енергетиката.
Чл. 5. (1) Изпълнителният директор на
агенцията:
1. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на агенцията;
2. представя чрез министъра на икономиката и енергетиката в Министерския съвет
годишен доклад за инвестициите в страната
и за условията за тяхното насърчаване;
3. осъществява правомощията по възникване, изменяне и прекратяване на служебните
и трудовите правоотношения със служителите
на агенцията;
4. осъществява контакти и взаимодейства
с другите органи на изпълнителната власт;
5. взаимодейства и сътрудничи с областните управители при разработването и изпълнението на програми за насърчаване на
инвестициите;
6. сътрудничи с органите на местното самоуправление и със сдружения с нестопанска
цел за развитие на инвестиционния потенциал
по региони;
7. осъществява контакти и сътрудничи с
държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции;
8. взема решения за участие на агенцията
в организации със сходни цели;
9. създава работни групи към агенцията;
10. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание;
11. изпълнява функциите на служител по
сигурността на информацията съгласно Закона
за защита на класифицираната информация;
12. изпълнява други функции, възложени му
със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на дейността си
изпълнителният директор издава индивидуални административни актове и наказателни
постановления.
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Чл. 6. (1) Изпълнителният директор със
заповед определя функциите на заместник
изпълнителния директор. Той може да му делегира и свои правомощия в рамките на закона.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор функциите му се изпълняват от заместник изпълнителния директор на основание
писмена заповед, а в негово отсъствие – от
определен с писмена заповед на изпълнителния
директор служител на ръководна длъжност
в агенцията.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Чл. 7. Функциите на агенцията са:
1. насърчаване, привличане и подпомагане
на инвестициите в Република България;
2. подпомагане министъра на икономиката
и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на инвестициите в
Република България;
3. взаимодействие с органите на изпълнителната власт и с органите на местното
самоуправление в областта на обслужване
на инвестициите;
4. събиране и предоставяне на информация
относно инвестиционния процес в Република
България.
Чл. 8. Агенцията осъществява функции по
насърчаване, привличане и подпомагане на
инвестициите, като:
1. съдейства за разработване на стратегията на правителството за насърчаване на
инвестициите и за провеждане на държавната
политика в областта на инвестициите;
2. извършва инвестиционен маркетинг, като
представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;
3. съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като
осъществява информационно и индивидуално
административно обслужване при условията
и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;
4. осъществява слединвестиционно съдействие на инвеститорите;
5. осъществява сътрудничество с областните управители и с органите на местното
самоуправление или с регионални сдружения с
нестопанска цел за привличане на инвестиции
и за развитие на инвестиционния потенциал
по региони;
6. издава документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект по реда
на чл. 11б, т. 8 от Закона за насърчаване на
инвестициите.
Чл. 9. Агенцията подпомага министъра на
икономиката и енергетиката при осъществяване на държавната политика в областта на
инвестициите в Република България, като:
1. разработва становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове,
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отнасящи се до условията за извършване на
инвестиции в Република България, тяхното
насърчаване и закрила;
2. съдейства за разработване на програми
с мерки за насърчаване на инвестициите;
3. изготвя инвестиционни анализи и прогнози;
4. изготвя годишен план за привличане и
обслужване на инвеститори и го представя за
одобряване на министъра на икономиката и
енергетиката до 31 декември на предходната
година; за текущата година планът се актуализира по тримесечия;
5. изготвя годишен доклад за инвестициите в
страната и за условията за тяхното насърчаване,
който представя чрез министъра на икономиката и енергетиката в Министерския съвет;
6. изготвя тримесечни доклади за дейността
си във връзка с годишния план по т. 4, които
представя на министъра на икономиката и
енергетиката.
Чл. 10. Агенцията взаимодейства с органите на изпълнителната власт и с органите
на местното самоуправление в областта на
обслужване на инвеститорите, като:
1. организира и провежда семинари, кръгли
маси, работни срещи и др. за разясняване на
действащото законодателство в областта на инвестициите и на възможностите за инвестиране;
2. поддържа контакти и сътрудничи с
централните и териториалните органи на
изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление при осъществяване на
информационно и индивидуално административно обслужване на инвеститорите по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. поддържа контакти и сът рудничи с
държавните органи и с неправителствени
организации в други държави, както и с
международни организации и институции,
чиято дейност е свързана с привличането на
инвестиции.
Чл. 11. Агенцията предоставя информация
относно инвестиционния процес в страната,
като за целта:
1. води и поддържа за статистически цели
Единна информационна система, в която
се събират данни за всички инвестиции в
страната;
2. събира индивидуални данни за попълване на Единната информационна система
по реда на чл. 11в от Закона за насърчаване
на инвестициите;
3. предоставя информация от Единната
информационна система, както следва:
а) на държавните органи – в срок 3 работни
дни от постъпване на искането;
б) на други заинтересувани лица, направили
мотивирано писмено искане до изпълнителния
директор на агенцията – в срок 7 работни дни
от постъпване на искането;
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4. публикува и предоставя официални обобщени данни за инвестициите в страната;
5. изготвя справки и анализира данните за
инвестициите в страната;
6. поддържа връзки с обществеността.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА, СЪСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 12. (1) Агенцията е организирана в
три дирекции.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Административна“.
(3) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Маркетинг“ и в
дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“.
Чл. 13. (1) Общата численост на персонала
в агенцията е 32 щатни бройки, в т. ч. изпълнителен директор.
(2) Числеността на основните административни звена в агенцията е посочена в
приложението.
Чл. 14. Изпълнителният директор на агенцията утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 15. (1) Главният секретар се назначава
от изпълнителния директор и осъществява
административното ръководство на агенцията.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на
законните разпореждания на изпълнителния
директор, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред
изпълнителния директор за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на агенцията;
4. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на агенцията;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в агенцията;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерството на икономиката
и енергетиката;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
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9. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите
на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Изпълнителният директор може с писмена заповед да възложи и други функции и
задачи на главния секретар.
(4) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от служител, определен за всеки конкретен случай с
писмена заповед на изпълнителния директор.
Раздел III
Обща администрация
Чл. 16. (1) Общата администрация е организирана в дирекция „Административна“.
(2) Дирекция „Административна“ изпълнява следните функции:
1. в областта на човешките ресурси:
а) осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудови т е п равоо т ношени я; изго т вя вси чк и
актове, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите, в съответствие с действащото законодателство;
съставя, води и съхран ява слу жебните и
трудовите досиета;
б) отговаря за правилното отчитане на отпуските и заверява молбите за ползването им;
в) издава и заверява служебните и трудовите
книжки; изготвя документите, необходими за
пенсиониране;
г) въвежда и прилага системи за заплащане
на служителите в агенцията в съответствие
с действащото законодателство;
д) разработва и актуализира длъжностното
и поименното разписание на агенцията;
е) организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките
ресурси в агенцията;
ж) оформя заповедите за командировки;
з) организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в агенцията;
и) координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в агенцията;
к) води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси по отношение на
служителите в администрацията на агенцията;
л) изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
2. в областта на административното обслужване и деловодната дейност:
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а) организира цялостната дейност по административното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа „едно гише“,
приемането на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали съгласно Административнопроцесуалния кодекс;
б) организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
информационна система, включително архивирането и съхраняването на документацията на агенцията; организира експертиза за
ценността на документите, тяхната обработка
и предаване в Централния държавен архив;
в) изготвя заверени копия на документи,
съхранявани в архива на агенцията, и поддържа
библиотечния фонд на агенцията;
3. в областта на финансово-стопанската
дейност:
а) извършва финансовото и счетоводното
обслужване на агенцията;
б) отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности;
в) организира извършването на текущи
ремонти в агенцията, както и на всяка друга
техническа дейност в агенцията;
г) осъществява предварителен контрол за
законосъобразността на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност, и
прави проверки преди вземане на решения
за поемане на задължения и извършване
на разходи;
4. в областта на информационното осигуряване:
а) координира дейността по подготовката
на изданията на агенцията;
б) съдейства за информационното осигуряване на организирани от агенцията мероприятия;
в) поддържа връзки с обществеността и
с български или чуждестранни средства за
масово осведомяване;
5. в областта на специализираното информационно осигуряване:
а) организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура
на агенцията;
б) обслужва информационните връзки на
агенцията с интернет, като подготвя и поддържа страницата на агенцията и периодично
я актуализира;
в) поддържа системата за управление на
информацията в агенцията;
г) отговаря за стандартизацията на всички
бази данни в агенцията и осигурява техническото им поддържане, както и постоянния
достъп до информацията в тях;
д) следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за мрежова и инфор-
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мационна сигурност в агенцията и отговаря
за защитата на интелектуалната собственост и
материалните активи на агенцията в областта
на информационните и комуникационните
технологии;
6. във връзка с протокола:
а) в началото на всяка календарна година
разработва план за предстоящите мероприятия
в страната и в чужбина, в които агенцията
участва, както и поддържа тази информация
в актуално състояние;
б) организира и подготвя мероприятията
на агенцията;
в) поддържа контакти с държавни органи,
с неправителствени организации, както и с
международни организации и институции;
г) организира и координира посещения на
представители на международни организации
и други институции, както и на чуждестранни
компании;
д) следи за точността на езика в изданията
и в кореспонденцията на агенцията;
е) поддържа контакти с чуж дестранни
посолства и търговски представителства в
Република България и с българските посолства и търговски представителства в чужбина;
ж) поддържа контакти с международни организации и институции, които извършват дейност, свързана с чуждестранните инвестиции.
Раздел IV
Специализирана администрация
Чл. 17. Специализираната администрация
е организирана в две дирекции:
1. дирекция „Маркетинг“;
2. дирекци я „Секторно инвестиционно
обслужване“.
Чл. 18. (1) Дирекция „Маркетинг“ изпълнява следните функции:
1. в областта на инвестиционния маркетинг:
а) изготвя стратегия за привличане на
инвестиции и програма за изпълнението є
по години;
б) представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната, като
изнася презентации, участва във форуми и
семинари, издава и разпространява печатни
информационни материали и др.;
в) под д ърж а кон т а к т и с т ърг овск и т е
п редстави телст ва на Министерст во то на
икономиката и енергетиката и с дипломатическите и консулските представителства на
Република България зад граница, както и с
чуждестранни търговски и дипломатически
представителства в Република България, с
международни организации и с финансови
институции за идентифициране на потенциални инвеститори;
г) изготвя сравнителни анализи на инвестиционната среда в други държави – потенциални конкуренти;
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д) предоставя обща информация за условията и процедурите за извършване на
стопанска дейност в страната, за класовете
инвестиции и мерките за насърчаването им,
както и за процедурата по сертифициране на
инвеститорите;
е) създава и поддържа база данни за найчесто задаваните въпроси от инвеститорите
и за съответните отговори;
ж) създава и поддържа база данни за осъществените контакти с инвеститори;
2. в областта на статистиката:
а) води и поддържа Единната информационна система, в която се събират данни за
всички инвестиции в страната;
б) събира индивидуални данни за попълване
на Единната информационна система съгласно чл. 11в, ал. 2 от Закона за насърчаване на
инвестициите;
в) публикува всяко тримесечие обобщени
данни за инвестициите в страната по обем,
държави, отрасли, сфери на дейност и по
други признаци;
г) изготвя справки и анализира данните
за инвестициите в страната;
д) предоставя информация от Единната
информационна система на държавни органи
и на други заинтересувани лица в сроковете
и по реда на чл. 11, ал. 3;
е) създава и поддържа база данни за потенциалните и реалните инвеститори, както
и за потенциални партньори в страната;
ж) събира статистически данни за страната
и за други държави;
з) въвежда и актуализира информацията
със статистически и макроикономически данни за страната на страницата на агенцията
в интернет.
(2) За директор на дирекция „Маркетинг“
може да бъде назначено лице, което:
1. има висше образование от професионално
направление „Икономика“ или „Администрация и управление“ и образователно-квалификационна степен „магистър“;
2. има не по-малко от 5 години професионален опит в областта на насърчаване,
привличане и подпомагане на инвестициите.
Чл. 19. (1) Дирекция „Секторно инвестиционно обслужване“ изпълнява следните
функции:
1. в областта на инвестиционните проекти:
а) предоставя подробна информация на
по т енц иа лни те инвест и т ори о т носно съд ърж а н ие т о на и н вес т и ц ион н и я п роек т,
необходимите документи и процедурата за
сертифициране;
б) по заявление на инвеститор за издаване
на сертификат за клас инвестиция извършва
оценка на инвестиционния проект и приложените към него документи, изготвя становище
за съответствие на инвестицията с условията
по чл. 12 от Закона за насърчаване на ин-
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вестициите и мотивирано предложение до
министъра на икономиката и енергетиката за
издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция по чл. 19, ал. 1, т. 3
от Закона за насърчаване на инвестициите;
в) съдейства на инвеститорите за реализиране на инвестиционните им проекти, като
осъществява информационно и индивидуално
административно обслужване и за прилагане
на мярката за съкратени срокове за административно обслужване при условията и по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите и
правилника за прилагането му;
г) поддържа постоянен контакт и взаимодейства с длъжностните лица по § 27, ал. 1 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за чуждестранните инвестиции (ДВ, бр. 37 от
2004 г.) при осъществяване на индивидуалното
административно обслужване;
д) под д ърж а а к т уа л изи ра н сп ис ък на
длъжностните лица по § 27, ал. 2 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за
чуждестранните инвестиции;
е) съставя актове за установяване на извършени административни нарушения по
глава седма от Закона за насърчаване на
инвестициите;
ж) съдейства на инвеститорите за осъществяване на контакти с потенциални партньори,
като организира и участва в срещи с тях;
з) създава и поддържа база данни за обслужваните инвестиционни проекти и за
фазите на тяхната реализация;
и) осъществява слединвестиционно съдействие на инвеститорите;
к) следи за изпълнението на инвестиционните проекти по отношение на срока и
размера на инвестициите и взаимодейства с
компетентните органи за прилагане на чл. 19
от Закона за насърчаване на инвестициите;
л) изготвя годишния доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното
насърчаване; докладът съдържа информация
за: привлечените инвестиции в страната;
обслужените инвеститори; степента на изпълнение на сертифицираните инвестиционни
проекти и ползваните насърчителни мерки за
клас А, клас Б и приоритетните инвестиционни проекти; издадените сертификати клас В
и предоставените насърчителни мерки по тях
съгласно чл. 22и, т. 8 от Закона за насърчаване
на инвестициите;
2. в областта на правното обслужване:
а) оказва експертна помощ по правните
аспекти на инвестиционния процес в Репуб
лика България;
б) организира и провежда мерки за разясняване на нормативната уредба за условията
за инвестиране в страната и за предвидените
съгласно българското законодателство насърчения;
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в) изготвя становища и участва в подготовката на проекти на нормативни актове за
насърчаването и закрилата на инвестициите;
г) съдейства на изпълнителния директор за
осъществяване на контрол по изпълнение на
инвестиционните проекти и по сключените
договори за предоставяне на насърчителните
мерки по реда на чл. 28 и 29 от Закона за
насърчаване на инвестициите;
д) осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции
по дела, страна по които е агенцията;
е) оказва съдействие на инвеститорите за
решаване на възникнали правни проблеми
и при необходимост осъществява посредничество при решаването им;
ж) дава становища по образувани административнонаказателни преписки и изготвя
проектите на наказателни постановления;
з) изготвя правни анализи на действащото
законодателство в областта на инвестициите;
и) изготвя и съгласува договори, по които
агенцията е страна, като поддържа регистър
на договорите;
3. по отношение на международното сътрудничество:
а) участва в работни групи за привеждане
на българското законодателство в съответствие
с общоприетите стандарти на Европейския
съюз и на международните организации, в
които Република България членува;
б) изготвя становища и предложения във
връзка с международноправната интеграция
на Република България;
в) участва в изготвянето на международни
договори и спогодби за насърчаване и взаимна
защита на инвестициите и за избягване на
двойното данъчно облагане;
г) поддържа контакти и сът рудничи с
държавните органи и с неправителствени
организации в други държави, както и с
международни организации и институции,
чиято дейност е свързана с привличането на
инвестиции;
4. в областта на регионалното сътрудничество:
а) поддържа контакти и оказва методическа
помощ и съдействие на областните управители,
на органите на местното самоуправление и
на сдруженията с нестопанска цел, с които
агенцията си сътрудничи, за изпълнение на
функциите си на регионално равнище;
б) осъществява функции по координация
на национа лни, от раслови и региона лни
програми за привличане на чуждестранни
инвестиции, когато това бъде възложено на
агенцията със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) За директор на дирекция „Секторно
инвестиционно обслужване“ може да бъде
назначено лице, което:
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1. има висше образование от професионално направление „Право“ или „Икономика“
и образователно-квалификационна степен
„магистър“;
2. има не по-малко от пет години професионален опит в областта на насърчаване,
привличане и подпомагане на инвестициите.
Раздел V
Организация на работата в агенцията
Чл. 20. (1) Работното време на служителите
в агенцията при 5-дневна работна седмица е
8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 21. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването им.
(2) При завеж дане на док у ментите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 22. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция
до съответните ръководители на административните звена. Адресатите на преписките се
отбелязват във входящия регистър.
(2) Резолюцията на изпълнителния директор по ал. 1 съдържа указания, срок за
изработване, дата и подпис. При възлагане
на преписката на повече от един ръководител
на административно звено се посочва отговорният от тях.
(3) Ръководителите на административните
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител
или служители, като в последния случай се
определя отговорният от тях.
(4) Служебните преписки се разпределят
веднага след постъпването им в агенцията.
(5) На молби и жалби, които засягат въпроси от дейността на агенцията, се отговаря
най-късно в едномесечен срок от получаването
им, ако в закон не е установен друг срок. В
тези случаи срокът може да бъде удължаван,
но за не повече от два месеца, ако се налага
да бъде извършена проверка.
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Чл. 23. Изходящите от агенцията материали се съставят в два екземпляра. Вторият
екземпляр съдържа инициалите и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва датата.
Чл. 24. (1) Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се пред изпълнителния
директор и носят отговорност за дейността и
за изпълнението на задачите на съответната
дирекция в съответствие с определените с
правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи,
възложени им от изпълнителния директор в
кръга на дейността му.
Чл. 25. (1) Правата и задълженията на
служителите в агенцията, както и изискванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията,
изпълняват възложените им задачи и отговарят
пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си
характеристики.
Чл. 26. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на агенцията,
могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането им
и/или в сключения с тях договор от изпълнителния директор.
Чл. 27. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 11а, ал. 3 от Закона
за насърчаване на инвестициите и чл. 55 от
Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 13, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Българската агенция за инвестиции – 32 щатни бройки

Изпълнителен директор
Заместник изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административна“
Специализирана администрация
дирекция „Маркетинг“
дирекция „Секторно инвестиционно
обслужване“

8756

1
1
1
7
7
22
11
11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния институт
за недвижимо културно наследство, приет с
Постановление № 8 на Министерския съвет
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2012 г.; изм.,
бр. 22 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 3 числото „60“ се заменя
с „57“.
§ 2. В приложението към чл. 10, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. Числото „60“ се заменя с „57“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „53“ се заменя с „50“.
3. На ред „дирекция „Експертно-методическа дейност“ числото „26“ се заменя с „23“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8757

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266
ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, приет с Постановление № 122 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 52
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49 и 83 от 2005 г.,
бр. 48 от 2006 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 58 от
2010 г., бр. 57 и 107 от 2011 г. и бр. 90 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 4 накрая се добавя „или
от председателя“.
§ 2. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Комисията с решение приема основни насоки за работата си.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Председателят отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол в
комисията при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление
и прозрачност съгласно Закона за управление
и контрол в публичния сектор. Председателят
може да делегира правомощията си по Закона
за управление и контрол в публичния сектор
на друго длъжностно лице в администрацията.“

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Председателят със заповед може да
делегира свои правомощия на друг член на
комисията или на главния секретар.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Председателят със заповед може да
делегира свои правомощия по Закона за публичните финанси на друг член на комисията.“
§ 4. В чл. 12, ал. 2 изречение второ се отменя.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Администрацията на комисията е обща
и специализирана и е организирана в главна
дирекция и дирекции.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В рамките на главната дирекция и
дирекциите с решение на комисията могат да
се създават, преобразуват и закриват отдели,
сектори и звена при спазване правилата на
съответните нормативни актове.“
§ 6. В чл. 14, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. ежеседмично изготвя и съгласува с председателя проект на дневен ред за заседанията
на комисията;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. организира и разпределя задачите за
изпълнение между административните звена
на комисията;“.
3. В т. 9 думата „общия“ се заличава.
4. В т. 10 накрая се поставя запетая и се
добавя „и нейното имущество“.
5. Създава се нова т. 15:
„15. инициира и организира работни срещи
по предложение на директорите на дирекции
с цел изготвяне и координиране на експертна
позиция по въпроси, които се разглеждат от
комисията;“.
6. Досегашната т. 15 става т. 16.
§ 7. В чл. 14а, ал. 4 т. 7 се изменя така:
„7. консултира председателя, като дава съвети, мнение, предложение за обучение и др.
с цел да се подобрят процесите на управление
на риска и контролът;“.
§ 8. В глава трета наименованието на раздел
III се изменя така:
„Служител по сигурността на информацията“.
§ 9. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя на комисията и изпълнява възложените
му със Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) задачи и отговаря за надлежното създаване, обработване, съхраняване
и предаване на класифицираната информация.“
§ 10. В чл. 16, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
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1. Създава се нова т. 6:
„6. разработва вътрешни правила за начина
на работа в дирекцията и ги предлага за одобряване от председателя;“.
2. Досегашните т. 6 – 11 стават съответно
т. 7 – 12.
§ 11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Общата администрация подпомага дейността на комисията и на специализираната администрация. Тя е организирана
в дирекция „Административно-стопанско,
финансово и информационно обслужване“ и
дирекция „Правна“.
(2) Дирекция „Административно-стопанско,
финансово и информационно обслужване“
осигурява:
1. административното и техническото обслужване на деловодната и архивната дейност
в администрацията, както и работата на комисията, като:
а) следи движението на документите в администрацията на комисията;
б) осъществява деловодната дейност, систематизира и съхранява документите от текущия архив и води регистри за: входящата
и изходящата кореспонденция; образуваните
преписки и издадените по тях решения; следи
за изпълнението на договорите, по които страна
е комисията;
в) подпомага информационно гражданите
и представителите на юридическите лица във
връзка с функциите на комисията;
г) съхранява преписките и архивните дела,
осигурява тяхната обработка и предаването им
в Държавния архив;
д) обобщава материалите за заседанията
на комисията и обществените обсъждания и
оформя технически приетите актове, изготвя
и съхранява протоколите от заседанията, съхранява оригиналите на актовете на комисията
и документите към тях;
2. стопанската дейност на комисията, като:
а) отговаря за стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена
на комисията;
б) организира и осъществява снабдяването,
съхраняването, стопанисването и използването
на материалите и материалните запаси и извършването на текущи ремонти;
в) организира транспортното обслужване на
комисията, следи за опазването, съхраняването
и изправността на ведомствения автомобилен
транспорт и упражнява контрол върху експлоатационните разходи;
г) организира ведомствената охрана, пропускателния и противопожарния режим, както и
чистотата в сградата на комисията;
3. финансовото и счетоводното обслужване
на комисията в съответствие с вътрешните
правила за функциониране на система за
финансово управление и контрол, приети от
комисията, като:
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а) разработва бюджета, обосновава и изпълнява бюджетната и инвестиционната програма, отговаря за ресурсното осигуряване на
дейността на комисията и изготвя анализи и
справки по изпълнението на бюджета и целевите финансирания;
б) отчита изпълнението на бюджета съгласно
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
Единната бюджетна класификация;
в) организира, разработва и съставя план
за капиталовите разходи по бюджета и изготвя
периодични анализи и справки за изпълнението по него;
г) изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети;
д) администрира, предприема необходими
действия и отговаря за събирането на дължимите такси, глоби и санкции по ЗЕ и ЗРВКУ;
е) осъществява контрол по спазването на
финансовата, бюджетната и платежната дисциплина съгласно системата за финансово
управление и контрол;
ж) осъществява контрол по изпълнението
на финансовите задължения по лицензиите,
такса „В и К“ регулиране и наказателните
постановления;
з) следи и контролира финансирането и
разплащанията по договорите, по които страна
е комисията, и осъществява контрол по изпълнението на сключените договори;
и) изготвя справки, свързани с работната
заплата и осигурителните вноски за Националния осигурителен институт и Националния
статистически институт;
к) организира и провежда процедурите по
възлагане на обществени поръчки за нуждите
на комисията;
л) организира дейността по изготвянето и
съхраняването на досиетата на обществените
поръчки;
4. управлението и развитието на човешките
ресурси, като:
а) изготвя документите, необходими за възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения, води личните
досиета на служителите в администрацията
на комисията, съхранява служебните досиета
и издава удостоверения и други документи,
свързани с тях;
б) изготвя и актуализира длъжностното
и поименното разписание на длъжностите в
администрацията и предлага длъжностното
разписание за утвърждаване от председателя
на комисията; подпомага дейностите, свързани
с подбора на персонала, заплащането на труда
и оценяването на служителите;
в) методически подпомага изготвянето на
длъжностните характеристики на държавните
служители и на лицата, работещи по трудово
правоотношение в администрацията, и ги предлага за утвърждаване;
г) изготвя статистически справки за движението на кадрите в комисията, които се изискват
от действащото законодателство;
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д) следи за прилагането на нормативните
изисквания по осигуряване на безопасни и
здравословни условия на труд;
е) предлага подходяща политика и стратегия
по управлението и развитието на човешките
ресурси и отговаря за прилагането є;
ж) организира и контролира дейностите,
свързани с професионалната квалификация и
преквалификация на служителите от администрацията, за нуждите на комисията, както и
за нуждите на европейската интеграция;
5. информационно-технологичното обслужване, като:
а) инсталира и поддържа системното и специализираното програмно осигуряване, оказва
системна помощ на служителите и обезпечава
сигурността и конфиденциалността на данните
в информационните системи на комисията;
б) организира и поддържа единна автоматизирана информационна система за управление
на информационните потоци и автоматизиране
дейността на комисията и обезпечава надеждното є функциониране – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника;
в) съгласува, осъществява и контролира
автоматизиран обмен на данни с национални и
ведомствени информационни системи, както и
интегрирането им в единната комуникационна
инфраструктура на администрацията;
г) проучва и внедрява водещи информационни и комуникационни технологии;
д) изгражда и поддържа информационни
фондове на комисията и организира дейността
по използването им, включително автоматизираната база данни на регистрите по ЗЕ и
ЗРВКУ;
е) поддържа интернет страницата на комисията, организира и отговаря за актуализиране
на съдържанието є;
ж) отговаря и осигурява магнетофонен или
видеозапис на всички заседания и работни срещи
на комисията, съхранява извършените записи;
з) отговаря за съответствие на изградените
информационни и комуникационни системи
в комисията с изискванията на Европейския
съюз;
и) общо управление и контрол върху придобиването и ползването на хардуерни и софтуерни
продукти с общо предназначение и услуги в
областта на информационните и комуникационните технологии в комисията;
к) техническа поддръжка на хардуера и
системния софтуер на компютърната техника
на комисията;
л) разработва технически задания за внедряване на специализиран приложен софтуер,
техническо оборудване и инфраструктурни
проекти в комисията;
м) осъществява дейности, свързани с изпълнението на разпоредбите на Закона за
електронното управление и на актовете по
прилагането му;
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н) участва в разработването и прилагането на
методологии, правила и процедури в областта
на информационните технологии в комисията;
о) осигурява съвместно със служителя по
сигурността на информацията защитата на класифицираната информация в електронен вид;
п) изготвя вътрешни правила за публикуване на материали на интернет страницата на
комисията и ги предлага на председателя за
утвърждаване.
(3) Дирекция „Правна“ осигурява дейностите
по правното обслужване на комисията, като:
1. осъществява процесуалното представителство на комисията пред съда;
2. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу комисията дела;
3. в случаите на обжалване по съдебен ред на
решение на комисията комплектува преписката
с всички събрани в хода на административното
производство доказателства и я изпраща на
компетентния съд;
4. води регистри за преписките, изпратени
на съответните съдилища;
5. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани
с дейността на комисията, и съвместно с дирекция „Регулаторна политика и международни
дейности“ прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане;
6. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила съдебни
решения;
7. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за
законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
8. оказва правна помощ на членовете на
комисията, като дава мотивирани становища,
съвети и справки по поставени въпроси;
9. следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения на служителите в комисията;
10. участва със свои представители в процедури по реда на Закона за държавния служител,
Кодекса на труда и други, провеждани в комисията, и дава становища по законосъобразното
им провеждане;
11. изготвя проекти на договори и дава становища по тяхната законосъобразност;
12. участва със свои представители в работата
на работни комисии и обезпечава законосъобразното провеждане на процедури за възлагане
на обществени поръчки;
13. разработва и участва в създаването на
проекти на нормативни актове, правила и
процедури и подготвя правни становища по
проекти на нормативни актове, изпратени за
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съгласуване, включително по проектите на
актове и международни договори, които се
внасят за разглеждане от Министерския съвет;
14. изготвя правни становища във връзка
с прилагането на закони и други нормативни
актове, които касаят правомощията и функциите на комисията;
15. подпомага работата на комисията в
процеса на хармонизиране на националното
законодателство със законодателството на Европейския съюз в частта „Енергетика“, както
и във връзка с координираните дейности на
държавната администрация в областта на европейската интеграция;
16. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори,
изпратени от други държавни органи за съгласуване;
17. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до
обществена информация по Закона за достъп
до обществена информация и води регистър;
18. осигурява и подпомага с правни средства
спазването на законността при осъществяване
дейността на общата администрация в комисията;
19. подготвя наказателни постановления
и води регистри за издадените наказателни
постановления;
20. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на комисията по
приключили съдебни производства.“
§ 12. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Специализираната администрация
подпомага комисията при осъществяване на
правомощията є по ЗЕ и ЗРВКУ и е организирана във:
1. Главна дирекция „Контрол и решаване
на спорове“;
2. дирекция „Ценово регулиране, лицензии
и пазари“;
3. дирекция „Регулаторна политика и международни дейности“.“
§ 13. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Главна дирекция „Контрол и
решаване на спорове“ осигурява:
1. осъществяване на контрол, като:
а) разработва методика за осъществяване
на контролните правомощия по ЗЕ и ЗРВКУ;
б) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на условията
по издадените лицензии, ЗЕ и подзаконовите
актове по прилагането му, правилата за търговия с електрическа енергия, задълженията
за предоставяне на достъп до мрежите за
пренос и разпределение на електрическа енергия, задълженията за предоставяне на достъп
до мрежите за пренос на топлинна енергия,
прилагането на утвърдените и определените
от комисията цени, условията и правилата за
снабдяване на потребителите с електрическа
и топлинна енергия, включително нормите за
качество на услугите;
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в) предлага и извършва периодични и извънредни проверки по спазване на условията
по издадените лицензии, ЗЕ и подзаконовите
актове по прилагането му, правилата за търговия
с природен газ, задълженията за предоставяне на
достъп до мрежите за пренос и разпределение
на природен газ, техническите правила на мрежите, прилагането на утвърдените от комисията
цени, условията и правилата за снабдяване на
потребителите с природен газ, включително
нормите за качество на услугите;
г) предлага и извършва превантивни, текущи и последващи проверки за спазване на
изискванията за производство на електрическа
енергия от възобновяеми енергийни източници;
д) предлага и извършва периодични и
извънредни проверки по спазване на ЗРВКУ
и подзаконовите актове по прилагането му,
прилагането на утвърдените и определените
от комисията цени, условията и правилата за
водоснабдителните и канализационните услуги
на потребителите, включително нивата на показателите за качество на ВиК услугите;
е) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняването на установени при
извършена проверка нарушения;
ж) изготвя предложения за налагане на
принудителни административни мерки и административни наказания;
з) длъжностни лица от дирекцията, когато
са упълномощени от председателя, съставят
констативни протоколи и актове при констатирани нарушения;
и) изготвя становище по възражения, постъпили срещу акт за установяване на административно нарушение;
к) подготвя проект на изискванията на
комисията по отношение на информацията,
предоставяна от лицензиантите и ВиК операторите на комисията;
л) анализира годишните доклади на лицензиантите и ВиК операторите;
м) извършва предварителен контрол, като
участва в изготвянето на становище на комисията за съответствието на проектите за
концесионните договори и на другите договори
за управление на ВиК системите със ЗРВКУ
и подзаконовите актове по прилагането му;
н) подготвя информацията за Националната
информационна система за ВиК услугите;
2. осъществяване на регулаторен одит, като:
а) извършва анализи и подготвя предложения
за осъществяване на регулаторен одит върху
дейността на регулираните дружества;
б) участва при разработването на подробни
технико-икономически задания за провеждане
на регулаторните одити на дружествата;
в) организира, координира и участва в извършването на регулаторните одити, като анализира резултатите от тях и при необходимост
изготвя предложения за промяна на актове на
комисията;
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г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или на задължителни
указания за отстраняване на установени при
извършения регулаторен одит нарушения;
д) изготвя предложения за налагане на
принудителни административни мерки и административни наказания;
е) съставя констативни протоколи и актове
при констатирани нарушения;
3. решаване на спорове и работа с потребители, разглеждане на допустими жалби, като:
а) извършва проверки по допустимостта
и основателността на подадените жалби по
чл. 22 от Закона за енергетиката, както и на
потребители срещу ВиК оператори и между
ВиК оператори;
б) събира доказателства и данни по подадените жалби;
в) извършва проверки на място и съставя
протоколи от извършените проверки;
г) изготвя предложения за даване на задължителни предписания или за изготвяне на
задължителни указания за отстраняване на установени при извършена проверка нарушения;
д) изготвя предложения за налагане на принудителни административни мерки;
е) изготвя доклад и проект на решение по
спора и ги представя на председателя за внасяне
за разглеждане от комисията;
ж) чрез длъжностни лица, овластени от
председателя, съставя констативни протоколи
и актове при констатирани нарушения;
з) контролира изпълнението на решения на
комисията по подадените жалби;
и) създава и поддържа база данни за решенията по подадените жалби;
к) разработва единни стандарти за класификация на жалбите;
л) събира, обработва и анализира информация
за работата по жалбите от лицензиантите и ВиК
операторите, предлага мерки за подобряване
работата на лицензиантите и ВиК операторите,
както и прави предложения за даване на задължителни указания от комисията;
м) изготвя периодични отчети и годишен
отчет за работата по жалбите и уреждането
на споровете;
н) съдейства за доброволно уреждане на
спорове;
4. извършване на сравнителен анализ на
предложените от енергийните предприятия и
ВиК операторите общи условия на договорите,
предвидени в ЗЕ и ЗРВКУ, при необходимост
прави предложения за изменението им, подготвя
документи за одобряването им.
(2) Към Главна дирекция „Контрол и решаване на спорове“ функционират звена със
седалище и териториален обхват, определени
с решение на комисията.“
§ 14. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Дирекция „Ценово регулиране,
лицензии и пазари“ осигурява:
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1. осъществяване на лицензионния режим и
регулиране на ВиК операторите, като:
а) участва в подготовката на нормативните
актове по ЗЕ и ЗРВКУ;
б) участва в изготвянето на стандартни образци на заявления и искания и приложенията
към тях;
в) участва в проучвания и проверки, свързани с установяване наличието на законовите
условия за издаване на лицензии по конкретните
заявления и преписки, образувани в комисията;
г) прави предложения, подготвя документите
и извършва необходимите действия за издаване,
изменение, допълнение, спиране, прекратяване
и отнемане на лицензии по ЗЕ;
д) изготвя доклади по конкретните заявления
и преписки, които се представят на заседания
на комисията;
е) участва в проучвания и проверки по преписки за даване на разрешение за преобразуване
на лицензиант или извършване на сделки по
ЗЕ, като анализира финансовото състояние
и степента на задлъжнялост на енергийното
предприятие;
ж) подготвя проекти на индивидуални и
общи административни актове заедно с мотивите към тях;
з) участва в анализа на бизнес плановете,
годишните финансови доклади и отчети на
лицензиантите и ВиК операторите;
и) подготвя становища относно връзката
между текущото финансово състояние, предвидените инвестиции и финансово-икономическите
резултати от тях през годините;
к) подава необходимите данни за регистрите
по чл. 56, ал. 1, т. 1;
л) участва в подготовката на документите за
обявяване и провеждане на конкурс по чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗЕ, включително проект на решение на
комисията за избор на титуляр на лицензията;
м) участва в разработването на условията
и правилата за снабдяване на потребителите с
електрическа и топлинна енергия и с природен газ, включително нормите за качество на
услугите на енергийните предприятия;
н) участва в подготовката на документацията
по провеждането на обществените обсъждания,
включително анализира и обобщава постъпилите становища от заинтересуваните лица по
чл. 14 ЗЕ във връзка с провежданите процедури
на обществени обсъждания;
о) анализира предложенията на енергийните
предприятия и подготвя окончателните проекти
на техническите правила на мрежите;
п) проверява и анализира предложения на
преносното или разпределителните предприятия
относно принадлежността на електропроводите
и прилежащите им уредби към преносните или
разпределителните мрежи, предложенията на
преносните предприятия относно принадлежността на топлопроводите и прилежащите им
уредби и съоръжения към преносните мрежи,
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както и предложения на преносното или разпределителните предприятия относно принадлежността на газопроводите и прилежащите им
уредби към преносните или разпределителните
мрежи, и подготвя предложение за решение на
комисията по тези предложения;
р) подготвя проекти на задължителни предписания за изкупуване на енергийни обекти от
съответните енергийни предприятия;
с) разработва методики за определяне на
допустимите технологични разходи на електрическа енергия при производство, пренос
и разпределение на електрическа енергия, на
допустимите технологични разходи на топлинна
енергия при производство и пренос, както и на
допустимите технологични разходи при пренос,
разпределение и съхранение на природен газ;
т) анализира предложенията на енергийните
предприятия, извършва проверка и предлага
на комисията определяне на конкретните допустими размери на технологични разходи на
електрическа енергия при производство, пренос
и разпределение на електрическа енергия, на
допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при производство
и пренос, както и на допустимите размери на
технологични разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ съгласно
съответните методики;
у) анализира дейността на лицензиантите и
подготвя показатели за ефективност на енергийните предприятия, показатели за сравнимост
между тях и на базисни критерии;
ф) анализира дейността на ВиК операторите
и предлага показатели за ефективност, които
се прилагат при ценообразуването;
х) анализира предложените от енергийните
предприятия правила за работа на оператора на
мрежата и за изпълнение на услугите, при необходимост прави предложения за изменението
им, подготвя документи за одобряването им;
ц) изчислява конкретния размер на дължимите такси по ЗЕ и ЗРВКУ;
2. утвърждаване или определяне на цените,
регулирани по ЗЕ и ЗРВКУ, като:
а) участва при анализирането и подготовката на предложенията за избор на метод на
ценово регулиране;
б) извършва регулаторен преглед и изменение
на цените, включително обобщава и подготвя
икономическите мотиви по индивидуалните и
общите административни актове на комисията;
в) извършва анализи и следи за поддържането на финансовите възможности на лицензиантите и ВиК операторите на основата
на периодичната финансова отчетност по
единна методика;
г) изследва и анализира влиянието на цените
и тарифите върху общите финансови показатели
на енергийните предприятия и ВиК операторите
и на енергийния и ВиК сектор като цяло;
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д) анализира и предлага за утвърждаване
конкретните цени, определяни от комисията,
при продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници
или по комбиниран начин;
е) извършва проверка и анализира и проучва предложенията на енергийните предприятия за утвърждаване на цени, компенсиране
на невъзстановяеми разходи или на разходи,
произтичащи от наложени им задължения към
обществото;
ж) участва при анализа и изготвянето на
предложение за цени на ВиК услуги за утвърждаването им от комисията;
з) извършва действия, проверки и анализи
във връзка с осъществяване правомощията на
комисията по утвърждаване на цените съгласно
съответните подзаконови нормативни актове;
и) разработва задължителните указания за
ценообразуването по ЗЕ и по ЗРВКУ;
к) разработва методики за определяне на
цените за регламентирания в ЗЕ достъп на
преносните и разпределителните предприятия
до уредби и съоръжения – собственост на потребители;
л) подготвя проектите на решения на комисията за определяне или утвърждаване на
цени заедно с мотивите към тях;
м) анализира исканията на енергийните предприятия и подготвя предложения до комисията
за размера на обоснованите невъзстановяеми
разходи или на разходи, произтичащи от задължения към обществото, както и за начина
на компенсирането им;
н) създава и поддържа база данни за енергийните предприятия и ВиК операторите, свързани
с разходите, определените и утвърдени цени и
тарифи, предоставени доклади и др.;
о) подготвя предложение за Тарифа за таксите
по ЗЕ и Тарифа за таксите по ЗРВКУ;
3. издаване на сертификати за произход на
стоката електрическа енергия, произведена при
високоефективно комбинирано производство на
електрическа и топлинна енергия, като:
а) извършва необходимите проверки и подготвя издаването на сертификати на производителите на електрическа енергия за произхода на
стоката електрическа енергия, произведена при
високоефективно комбинирано производство
на електрическа и топлинна енергия;
б) подготвя и подава информация за регистрите по чл. 56, ал. 1;
4. сертифициране на операторите на електропреносната мрежа и на газопреносни мрежи, като:
а) извършва необходимите проверки за
спазване на изискванията за независимост и
подготвя документите и извършва необходимите
действия за сертифициране на операторите;
б) наблюдава спазването на изискванията
за независимост;
в) изпраща съответните уведомления до
Европейската комисия;
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5. регулирането и контрола по отношение
на отварянето и функционирането на пазара
на електрическа енергия и природен газ, като:
а) анализира състоянието и структурата на
енергийния пазар и дава становища и препоръка
по модела на пазара;
б) следи за наличието на ефективна конкуренция при отделните дейности и услуги в
енергетиката и в газоснабдяването;
в) разработва стратегия за отваряне на пазара на електрическа енергия и природен газ;
г) анализира предложения на участниците
в пазара на електрическа енергия и природен
газ и подготвя окончателните проекти на правилата за търговия с електрическа енергия и
природен газ;
д) подготвя проекти на правила за достъп
до мрежите за пренос и разпределение;
е) участва при изготвянето на анализи за
състоянието на електроенергийната система
и подготвя предложение за определяне на
разполагаемостта и техническите параметри
за производство на електрическа енергия, в
съответствие с които всеки производител може
да сключва сделки с привилегировани потребители, търговци на електрическа енергия и други
производители при условията на търговските
правила или да участва на организиран пазар;
ж) води регистър на участниците на пазара
съгласно чл. 9 от Регламент 1227/2011;
з) отговаря за прилагането на Регламент
1227/2011 с правомощия за разследване и
за прилагане на мерки, необходими за тази
функция.“
§ 15. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Регулаторна политика и
международни дейности“ осигурява дейността
на комисията, като:
1. подпомага комисията при изпълнение на
правомощията є за прилагане на последователна, прозрачна и единна регулаторна политика;
2. предлага и координира въвеждането, изпълнението и актуализирането на дейността на
комисията в съответствие с международните
регулаторни стандарти и практики, нормативната уредба на Европейския съюз и тенденциите
за развитие на регулираните сектори;
3. осъществява методическо ръководство
и координация във връзка с регулирането и
контрола на дейностите в енергетиката и ВиК
услугите, в т. ч. извършва анализ на ползите и
недостатъците на прилаганите методи за регулиране на цените на електрическата, топлинната
енергия и природния газ с цел извършване на
промени в прилаганите методи за отделните
видове енергийни предприятия като част от
регулаторната рамка за съответния регулаторен период;
4. съгласува правила и процедури за установяване на единна практика и общи подходи
при осъществяване правомощията на комисията
по ЗЕ и ЗРВКУ;
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5. съгласува проекти на наредби, правила,
писмени указания и практики и изготвя становища във връзка с осъществяване правомощията
на комисията;
6. съгласува проекти на индивидуални и
общи административни актове на комисията във
връзка с осъществяването на правомощията є;
7. съгласува и/или изготвя информация и
материали във връзка с участието на комисията
или на нейни представители в международни
и национални организации;
8. осъществява и координира обмен на
информация с национални и международни
институции, държавни органи и органи на
местното самоуправление и администрация във
връзка с провежданата регулаторна политика
и контрол на комисията;
9. извършва анализи на нормативните документи в областта на енергийния пазар, като
подготвя становища и предложения за промени
по отношение на регулаторната политика;
10. изготвя периодични пазарни и секторни
анализи, както и оценки на ефекта при предложени промени на регулаторната политика;
11. изготвя общи допускания и прогнози за
развитието на енергийните пазари;
12. осъществява периодичен контрол и анализ
по изпълнението на решенията на комисията;
13. подготвя и организира изпълнението на
международни проекти и програми;
14. координира и организира дейността на
комисията и на администрацията във връзка
с членството и участието є в международни
организации, асоциации на регулаторни органи
и работни групи;
15. осъществява и координира връзките на
комисията с държавни органи и междуведомствени работни групи по европейски въпроси,
които се отнасят до правомощията на комисията;
16. осъществява и координира връзките
и обмена на информация с чуждестранните
регулаторни органи и следи за промени в регулаторните им политики;
17. следи за приетите актове на Европейския
съюз, които налагат приемане на мерки на
национално ниво и чийто предмет е свързан с
правомощията на комисията;
18. организира превода на нормативни
актове, официална кореспонденция и други
документи, свързани с дейността на комисията
и на нейната администрация;
19. осигурява превод на английски език на документи за интернет страницата на комисията.“
§ 16. Член 24 се отменя.
§ 17. Член 25а се отменя.
§ 18. Член 25б се отменя.
§ 19. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 след думата „искания“ се добавя
„за становища“.
2. В ал. 5 изречение второ се отменя.
§ 20. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На откритите заседания на комисията
присъстват и директорите на дирекции, отговорни за разглежданата преписка, и/или служители
от администрацията, които са участвали при
разработването на материалите.“
2. В ал. 3, изречение второ накрая се добавя
„или други лица“.
§ 21. В чл. 30 ал. 3 се изменя така:
„(3) Проектът на дневен ред се изготвя от
главния секретар по предоставени на хартиен
носител и в електронен вариант материали
на съответните дирекции и се съгласува с
председателя на комисията. Дневният ред и
материалите по него се предоставят електронно
на членовете на комисията не по-късно от два
дни преди заседанието.“
§ 22. В чл. 34, ал. 4 думите „от председателя
и“ се заличават.
§ 23. В чл. 35 ал. 1 се изменя така:
„(1) Решенията на комисията, които са
индивидуални или общи административни
актове, се прилагат към протокола от съответното заседание и се подписват от членовете
на работната група, членовете на комисията и
главния секретар. Екземплярът от решението
за адресата се подписва от председателя и от
главния секретар.“
§ 24. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) Преписката се образува с резолюция на
председателя на комисията, друг овластен член
на комисията или главния секретар.“
§ 25. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателят на комисията я“ се заменят с „тя се“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Докладчикът незабавно организира
проучването на образуваната преписка, като
изготвя проект на заповед, с която председателят назначава работна група, когато такава
се изисква, или поставя резолюция, с която
възлага на определен служител работата по нея.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Докладчикът периодично информира
главния секретар и/или председателя за хода
на проучването по възложената му преписка.“
§ 26. В чл. 40 ал. 6 се изменя така:
„(6) На заседание на комисията се приема докладът на работната група, насрочва се
открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 ЗЕ
и се определят лицата, които трябва да бъдат
поканени. В случаите на разглеждане на доклад
по преписка за утвърждаване на цени заседанието се насрочва най-малко 5 дни преди датата
на откритото заседание.“
§ 27. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. В 3-дневен срок след приемането на
доклада на заседанието по чл. 40 на интернет
страницата на комисията се публикуват докладът, мястото, датата и часът на провеждане на
откритото заседание.“
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§ 28. В чл. 42 се правят следните изменения.
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 29. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След представяне на становищата на
страните по преписката председателстващият
обявява дата за закритото заседание за постановяване на решение и закрива заседанието.“
2. Алинея 6 се отменя.
§ 30. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На интернет страницата на комисията
се публикуват проектът на съответния акт,
мястото, датата и часът на провеждане на
общественото обсъждане.“
§ 31. В чл. 56, ал. 1 се създават нови т. 5 и 6:
„5. договорите за възлагане извършването
на ВиК услуги;
6. експертите, които участват при извършването на контрола по ЗРВКУ.“
§ 32. В чл. 57, ал. 1 след думата „архив“ се
добавя „в съответната дирекция“.
§ 33. В чл. 60 след думата „председателя“
се поставя запетая и се добавя „овластен от
него член на комисията“.
§ 34. Приложението към чл. 12, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 12, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране –
128 щатни бройки
Председател
1
Членове на комисията
6
Главен секретар
1
Вътрешен одитор
1
Служител по сигурността на
информацията
1
Обща администрация
31
в т. ч.
дирекция „Административно-стопанско, финансово и информационно
обслужване“
19
дирекция „Правна“
12
Специализирана администрация
87
в т. ч.
Главна дирекция „Контрол и
решаване на спорове“
38
дирекция „Ценово регулиране,
лицензии и пазари“
36
дирекция „Регулаторна политика и
международни дейности“
13“

Заключителна разпоредба
§ 35. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3, т. 4, която влиза в сила от
1 януари 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8758
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 27 на Министерския съвет от 2013 г.
за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 33 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1 думите „130 133 хил. лв.“ се
заменят със „131 519 700 лв.“.
§ 2. В приложението към чл. 1, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Ред 3 „Поддържане на републиканската
пътна мрежа“ се изменя така:
„3. Поддържане на републиканската пътна мрежа
46 000 000 лв.
3.1. Път I-2 Русе – Шумен
от км 0+000 до км 109+000 45 000 000 лв.
3.2. Път ІІІ-8641 Пампорово – (Смолян – Стойките)
от км 0+000 до км 11+350
50 311 лв.
3.3. Път ІІІ-866 Смолян –
Михалково – Кричим от
км 17+600 до км 20+100
10 149 лв.
3.4. Път ІІІ-866 Смолян –
Михалково – Кричим от
км 22+490 до км 26+490
213 584 лв.
3.5. Път ІІІ-864 Пампорово –
Стойките при км 9+980
182 000 лв.
3.6. Път ІІІ-866 Смолян –
Михалково – Кричим от
км 12+817 до км 17+600
432 202 лв.
3.7. Път III-864 Пампорово –
Стойките от км 4+009 до
км 11+260
111 754 лв.“
2. Създава се ред 5:
„5. Реконструкция на водопровод по ул.
„Климент Охридски“, част от довеждащия водопровод за гр. Кърджали
386 700 лв.“
3. На ред „Общо“ числото „130 133 000“ се
заменя със „131 519 700“.
§ 3. Навсякъде в постановлението думите
„Министерството на регионалното развитие и
благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят
съответно с „Министерството на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното
развитие“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8759
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268
ОТ 22 НОЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на допълнителни бюджетни
кредити за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити за 2013 г. в общ размер 10 632 800 лв.,
разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на вътрешните
работи – 	
7 696 800 лв.;
2. по бюджета на Министерството на здравеопазването – 	 820 000 лв.;
3. по бюджета на Министерството на отбраната – 	
630 000 лв.;
4. по бюджета на Държавна
агенция „Национална
сигурност“ – 	
406 000 лв.;
5. по бюджета на Министерския съвет – 	
50 000 лв.;
6. по бюджета на Националната разузнавателна служба – 	
30 000 лв.;
7. по бюджета на съдебната
власт – 	
500 000 лв.;
8. за Българския Червен
кръст – 	
500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 – 6 се предоставят за изпълнение на дейности, свързани с
инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване
на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към
територията на Република България, съгласно
приложението.
(3) Средствата по ал. 1, т. 7 се предоставят
по бюджета на съдебната власт за разходи
на Прокуратурата на Република България за
експертизи, вещи лица и преводачески услуги,
свързани с дейностите по ал. 2.
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(4) Средствата по ал. 1, т. 8 се предоставят
за дейности за подпомагане на лицата, кандидатстващи за бежански статут, и на бежанците
на територията на Република България.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят, както следва:
1. по т. 1 в размер 7 696 800 лв.:
а) по реда на § 28 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за българските документи за самоличност (обн., ДВ, бр. 105 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2008 г. и бр. 82
от 2009 г.) – 5 696 800 лв.;
б) чрез преструктуриране на разходите по
централния бюджет – 2 000 000 лв.;
2. по т. 2 – 8 в общ размер 2 936 000 лв. – чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити да извърши
налагащите се промени по съответните бюджети
за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет до размера
по чл. 1, ал. 1.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на съответните разпоредители с бюджетни кредити
по бюджетите по чл. 1.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 1, ал. 2

Дейности, свързани с изпълнението на инициативите за 2013 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на
Република България, одобрен с Протокол № 45 (т. 35) от заседанието на Министерския съвет на
6 ноември 2013 г.
№
по
ред
1
1.
2.
3.

4.

Дейност по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала
вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република България, одобрен с Протокол № 45 от заседанието на Министерския съвет на 6 ноември 2013 г.
2
1.4. Изготвяне и съгласуване на проектна документация за инженерното
съоръжение – възлагане и изпълнение от лицензирана проектантска фирма
1.8. Изграждане на инженерното съоръжение от военни формирования на
Сухопътните войски
3.1. Провеждане на специализирана полицейска операция (СПО) от МВР за
реализиране на 100 % физическа охрана на най-чувствителните участъци в
зоните за отговорност на ГПУ – Свиленград, ГПУ – Елхово, и ГПУ – Болярово, от РДГП – Елхово, чрез развръщане на допълнителни сили и средства
от ГДГП, ГДНП и ОДМВР
3.2. Развръщане на допълнителни сили от други РДГП в зоната на РДГП – Елхово, за подпомагане на административната дейност със задържаните лица

Отговорно
ведомство
3

Стойност
(в лв.)
с ДДС
4

МВР

120 000

МО

600 000

МВР

3 000 000

МВР

240 000
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1

2

5.

4.2. Осигуряване на персонални компютри, принтери и др. офис техника
и консумативи
5.1. Закупуване на допълнителни резервни части, горивно-смазочни материали, консумативи и извършване на ремонти на служебните автомобили
на ГДГП
12.1. Създаване на съвместни екипи за провеждане на първоначални беседи
с чуждите граждани, преминали незаконно държавната граница, в т.ч. за:

6.
7.

С Т Р. 2 3
3

4

МВР

100 000

МВР
ДАНС,
НРС,
СВИ – МО,
МВР

100 000

600 000

7.1. ДАНС

400 000

7.2. МВР

140 000

7.3. НРС

30 000

7.4. МО

30 000

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

12.4. Обучение на гранични полицаи от ГПУ – Елхово, и ГПУ – Свиленград,
за използване на работни станции на автоматизираните дактилоскопни
идентификационни системи AFIS и EURODAC в НИКК – МВР
14.1. Извършване на микробиологично и паразитологично изследване на
лицата, потърсили закрила, и на настанените в домовете на ДМ – МВР
чужди граждани
14.3. Набиране и изследване на проби от външна среда и от здрави лица от
рисковите групи за доказване циркулацията на дивия полиомиелитен вирус
14.4. Закупуване на убита полиомиелитна ваксина за обхващане на персонал
(ДАБ, ГДГП, ДМ, ОДМВР, служители от областните управи, медицински
лица и др.) в пряк достъп с бежанци
14.5. Закупуване на жива полиомиелитна ваксина за обхващане на деца
от рисковите групи – мигранти, които идват от заразени страни, и маргинализирани групи, живеещи в близост до разкритите на територията на
страната центрове за мигранти
14.6. Ваксиниране на служители на МВР и ДАБ в непосредствен контакт
с бежанци и имигранти
14.7. Ваксиниране на служители на ДАНС

15. 15.1. Изготвяне на планове за гарантиране сигурността в районите за настаняване на чужди граждани, потърсили закрила на територията на страната
16. 17.1. Доизграждане на център в района на Харманли с капацитет за настаняване на 2000 – 2500 чужденци
17. 17.2. Изграждане на фургонно селище за 450 души с прилежаща инфраструктура и палатков лагер за 800 души в центъра на ДАБ в Харманли
18. 17.4. Изграждане на палатков лагер в съществуващи халета в Телиш за 800
души и временна инфраструктура
19. 18.1. Доизграждане и поддръжка на съществуващите центрове във Враждебна, Военна рампа и с. Ковачевци с цел подобряване на битовите условия
20. 18.6. Извършване на ремонт, модернизация, оборудване и поддръжка на помещенията за настаняване на задържани лица по българо-турската граница
в района на ГПУ – Свиленград, ГПУ – Елхово, и ГПУ – Малко Търново
21. 18.9. Осигуряване на гориво за отопление в сградите на РДГП – Елхово, в
т.ч. на помещенията за настаняване на задържани лица
22. 19.1. Спешна медицинска помощ на бежанците в центровете на ДАБ
23. 19.2. Специализирана извънболнична и болнична медицинска помощ
24. 19.3. Специализирана болнична медицинска помощ на лица, настанени в
домовете на ДМ – МВР
25. 20.6. Предоставяне от МВР на ДАБ на 2 бр. специализирани работни
идентификационни системи EURODAC, даване на достъпи и обучение на
служителите на ДАБ
26. 23.1. Планиране на кампания за разясняване на основните езици, достъпни
за навлизащите в страната чужди граждани, на съществуващите в страната
процедури и ограничения за преминаване през България с цел установяване
в други страни – членки на ЕС
27. 32.1. Планиране на информационна кампания
Обща стойност на дейностите:

8760

МВР

6 000

МЗ

300 000

МЗ

150 000

МЗ

120 000

МЗ

50 000

МВР

40 000

ДАНС

6 000

МВР
ДАБ, МС

300 000
1 500 000

МВР

180 000

МВР

15 000

ДАБ, МС

180 000

МВР

40 000

МВР

235 800

МЗ

200 000

ДАБ, МС

1 200 000

МВР

180 000

МВР

80 000

МВР

40 000

МС

50 000
9 632 800
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за предоставяне на консултантски услуги
между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България
и Международната банка за възстановяване
и развитие
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 24 октомври 2013 г. – ДВ,
бр. 97 от 2013 г. В сила от 8 ноември 2013 г.)
Това Споразумение е сключено на 26 юли
2012 г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република
България (наричано по-долу „Клиента“) и
Международната банка за възстановяване и
развитие (наричана по-долу „Банката“).
Като взеха предвид Меморандума за разбирателство, подписан на 22 януари 2012 г.
между Световната банка и правителството
на Република България за партньорство и
съдействие при прилагането на Структурните
инструменти на ЕС;
Като взеха предвид отправената от Клиента молба към Банката за предоставяне на
аналитични и консултантски услуги, изброени в приложението към това Споразумение,
за подкрепа на Клиента за подобряване на
институционалната и правната рамка в подкрепа на националната иновационна система
на България и за подобряване на програмите
за иновации, финансирани от Европейската
общност и които Банката е приела да предостави при сроковете и условията, включени в
това Споразумение („Консултантски услуги“);
Като взеха предвид, че аналитичните и
консултантските услу ги, предоставени от
Банката, ще се финансират от средствата по
Структурните инструменти на ЕС, предоставени на Република България,
и с оглед на горното страните по това
Споразумение се договориха за следното:
1. Назначение. Клиентът възлага, а Банката
приема да извърши консултантските услуги
по начина, определен в това Споразумение,
и със същата грижа и старание, с каквито се
отнася към останалите свои аналитични и
консултантски дейности. Назначаването на
Банката за съветник на Клиента по силата
на това Споразумение е неексклузивно и не
ограничава Клиента при наемането на други
съветници по същите или свързани въпроси.
2. Персонал на Банката. Банката определя
по собствена преценка състава на персонала
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(включително служителите на консултантски
длъжности) („Банковия персонал“), който
да извърши консултантските услуги. Приложението към това Споразумение съдържа
индикативен списък на Банковия персонал,
който вероятно ще участва в реализацията
на консултантските услуги; Банката обаче си
запазва правото по всяко време да назначава
друго лице/лица с равностойна експертиза в
допълнение към или на мястото на някое от
включените в този списък лица, когато Банката
счете това за необходимо или уместно с оглед
на изпълнението на поетите от нея задължения
по това Споразумение. Когато Клиентът има
основателна причина за неудовлетвореност от
работата на някой от членовете на Банковия
персонал, той има право да поиска от Банката смяната на това лице/лица. Клиентът е
длъжен да предостави на целия персонал статута, имунитета и привилегиите, предвидени
в Учредителния договор на Банката и други
приложими международноправни норми. За
избягване на всяко съмнение между страните
е постигнато разбиране и съгласие, че това
Споразумение не поражда трудови или каквито и да било сходни правоотношения между
Клиента и Банковия персонал.
3. Информация за контакт. В изпълнение
на Консултантските услуги Банката ще работи
в тясно взаимодействие с определените за тази
цел длъжностни лица от Клиента. Клиентът ще
предостави на Банката имената и данните за
контакт на персонала на Клиента, определен
за работа по Проекта. Клиентът ще работи
в тясно взаимодействие с определените за
тази цел длъжностни служители на Банката.
Банката ще предостави на Клиента имената
и данните за контакт на персонала, определен
за работа по Проекта.
4. Принос на Клиента. Клиентът осъществява дейностите и осигурява материалната база,
предвидени в приложението към това Споразумение. Постигнато е изрично разбиране
и съгласие, че Банката не носи отговорност
при забавяне на изпълнението поради неспособност на Клиента да осигури своя принос
съгласно този параграф.
5. Срокове. Банката поема задължението да
мобилизира всички разумни средства, които
са достъпни, в съответствие с най-добрите
практики за навременно предоставяне на
консултантските услуги, като същевременно
работната програма и графикът, залегнали
в приложението към това Споразумение, са
изготвени в дух на добра воля и на базата на
информацията, с която Банката разполага към
момента, и са дадени, допускайки че: (i) Клиентът и неговият персонал изпълняват своите
задължения навременно и по удовлетворителен
начин; (ii) Клиентът през цялото време действа
своевременно за предоставянето на информация, вземането на решения и осигуряването на

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

нужната подкрепа съгласно условията на това
Споразумение и в отговор на периодически
отправяните от Банката искания.
6. Документация. Банката ще съхранява
съответната документация относно консултантските услуги съобразно обичайните си
практики за съхраняване на документи и ще
предоставя на Клиента информация относно
консултантските услуги при отправено от него
основателно искане. Световната банка ще
съхранява документацията за срок 7 години
след приключване на финансовата година на
Банката, към която тази документация се отнася, в съответствие с приложимите в момента
политики на Световната банка за съхраняване
на документи. За да може да отговори на
изискванията по отношение на съхранение
на документите за проектите, получаващи
финансиране от Европейските фондове, офисът
на Световната банка в България ще съхранява
копия от съответната документация 7 години
след приключване на съответните проекти.
Заедно с окончателната фактура Банката ще
представи писмено потвърждение, заверено от надлежно упълномощен служител от
Контролното звено на Банката към екипа на
съответния вицепрезидент, че въз основа на
установените мерки за контрол, изработеното
време и категорията на експертите, съгласно
представените до момента фактури, отговарят
на счетоводната документация и данните на
звеното по човешки ресурси на Банката.
7. Интелектуална собственост. Правата на
интелектуална собственост на страните върху
всички налични доклади, изследвания, анализи
и други документи, използвани от Банката във
връзка с предоставянето на консултантските
услуги, се запазва от съответната страна.
Правото на интелектуална собственост върху
новите материали, изготвени от Банката във
връзка с консултантските услуги, принадлежи
на Клиента. Правото да се използват, копират, показват, разпространяват, публикуват и
създават производни от всички или част от
тези материали и да се включва информация
от тях в изследвания, доклади, публикации,
уебсайтове и други медии ще е обект на
писмено съгласие от страна на Клиента при
спазване на ограниченията за разкриване на
поверителна информация и правата на трети
страни. Предвид цитираното правителството
на Република България признава правата за
достъп до информация и предоставя достъп
до резултатите от консултантските услуги до
максимално възможния размер при спазване
на ограниченията за поверителност съгласно
разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на
класифицираната информация.
8. Представяне на позиция на Банката и
използване на нейното име, знаци и емблемa.
(a) Клиентът се задължава да не представя
и да не допуска да бъдат представяни позициите на Банката без нейното предварително
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писмено съгласие, получено чрез размяна на
електронна поща, факс или друга официална
кореспонденция.
(б) Клиентът освен това се задължава да не
използва и да не позволява да бъдат използвани
името, знаците или емблемата на Банката във
всякакъв вид реклами, осведомителна литература и информация без предварителното
писмено съгласие на Банката, а ако такова
съгласие бъде дадено, името, знаците и емблемата на Банката да бъдат използвани в строго
съответствие с полученото разрешение и при
вземане предвид и включване на обичайните
за Банката обяснения и уточнения.
(в) Двете страни се договарят в новите
материали, изготвяни във връзка с консултантските услуги, да бъдат включени съответните обяснения и уточнения, че изразените
от автора/авторите възгледи не отразяват
непременно позициите на Световната банка,
Съвета на изпълнителните директори или
на правителствата, които те представляват.
9. Поверителност. Всяка от страните по
Споразумението упълномощава другата страна
да разпределя, публикува или разпространява
по друг начин всички доклади, изследвания,
анализи и други документи или информация,
предоставени или изготвени във връзка с
това Споразумение, но при условие, че всяка
от двете страни по своя разумна преценка
има право писмено да определи всяка предоставяна или изготвяна от нея информация
като своя собствена или като поверителна.
Информацията, определена като такава, не
може да бъде разпределяна, публикувана,
разпространявана или разкривана по друг
начин, преди предоставящата страна да е дала
своето предварително писмено съгласие чрез
размяна на електронни писма, факсове или
друга официална кореспонденция.
10. Влизане в сила. Това Споразумение
влиза в сила от деня и годината, посочени в
началото, след като бъде надлежно подписано
от двете страни.
11. Плащане.
(a) Клиентът ще изплати на Банката сума не
по-голяма от 2,588 млн. лв. (равняващи се на
1,321 милиона евро) за одобрените резултати,
отразени в Описание на резултатите съгласно
чл. 1 на приложението към Споразумението
за консултантски услуги.
(б) Всеки резултат след неговото предоставяне от Банката ще бъде предмет на процес на одобряване от Клиента след неговото
предоставяне от Банката. Клиентът ще има
на разположение 25 работни дни за преглед
на резултата, след което той ще се счита за
одобрен, освен ако не са поискани корекции
или Клиентът официално е информирал Банката за неодобрение на съответния резултат.
В случай че са поискани корекции, Банката
ще разполага с 10 работни дни да представи
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коригирания резултат. В този случай Клиентът
ще разполага с 10 работни дни за одобрение
на коригирания резултат, след което той ще
се счита за одобрен.
(в) Цената на всеки резултат е отразена в
чл. 1 на приложението към това Споразумение.
(г) Клиентът прави авансово плащане в
размер, представляващ 20 % от тази максимална сума, платими в левове в рамките на
25 работни дни след получаване на фактура
от Банката с искане за сумата, определена
като авансово плащане. Фактурата се представя от Банката в рамките на 10 работни
дни от срока по чл. 10 по-горе. Размерът на
авансовото плащане се приспада от последващите плащания, като удръжките следва
да бъдат направени, преди да са изплатени
осемдесет процента от сумата, посочена погоре в чл. 11(а).
(д) Последващи плащания се извършват
срещу фактури, представени от Банката в
края на всяко календарно тримесечие въз
основа на резултатите, одобрени от Клиента в
съответствие с чл. 11(б) през това тримесечие.
Плащането се извършва от Клиента в рамките
на 30 работни дни от получаване на фактурата.
Банката фактурира плащанията в левове, а
Клиентът извършва съответните плащания
в левове. Фактурите се основават на сумите,
посочени в чл. 1 на приложението за всеки
одобрен резултат, и се придружават от отчет
за отработените часове. При необходимост
фактурите и отчетите за отработените часове
се превеждат на български език.
12. Отчетност и публичност.
(a) Банката представя встъпителен доклад
между 1 и 2 месеца след началото на заданието
(в зависимост от естеството на заданието),
след което се представят тримесечни доклади.
Тримесечните доклади за напредъка трябва
да следват съдържанието, описано в приложение № 1 към Описанието на консултантските
услуги. Съдържанието на доклада може да
бъде променяно по взаимно съгласие между
Банката и Клиента чрез размяна на писма,
електронна поща или факсимилета. След като
Банката представи своя доклад за напредъка,
Клиентът разполага с 10 работни дни за отговор, след което докладът се счита за приет.
Банката приема да отговори в рамките на 5
работни дни на всички получени от Клиента
коментари относно доклада за напредъка.
(б) Всички доклади за напредъка, както
и резултатите, отразени в описанието на
резултатите в приложението към това Споразумение, се представят на английски и
български език и носят графичните знаци
на Българското правителство, Европейския
съюз, на Структурните инструменти в България и на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика 20 07 – 2013“, как то и на дпис
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„Проектът е съфинансиран от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика 2007 – 2013“.
13. Срок на действие и прекратяване.
(a) Срокът на действие на това Споразумение изтича на 31 декември 2013 г., освен ако
не бъде подновено преди тази дата по взаимно
съгласие на Клиента и Банката.
(б) Клиентът или Банката могат едностранно да прекратят това Споразумение преди
изтичане на неговия срок с 90-дневно писмено
предизвестие до другата страна. При получаване на такова предизвестие страните трябва
да предприемат всички необходими мерки
за надлежно преустановяване на дейностите,
извършвани към този момент в рамките на
консултантските услуги, и да уредят незабавно
всички неуредени въпроси. Възстановяването
на разходите за консултантските услуги, извършени преди прекратяване на Споразумението,
включва всички разходи за труд на персонала
на Банката, включително разходи, извършени
във връзка с договорените резултати, които
обаче не са финализирани към датата на
предсрочно прекратяване на Споразумението.
(в) Независимо от прекратяването или
изтичането на срока на това Споразумение
разпоредбите в него, отнасящи се до (i) задълженията за поверителност и обезщетение по
силата съответно на параграф 9 и параграф
14 от Споразумението и (ii) задължението на
Клиента да заплати на Банката възнаграждение за консултантските услуги, извършени
удовлетворително преди датата на прекратяване или изтичане на срока на Споразумението,
включително разходи, извършени във връзка
с договорените резултати, които обаче не са
финализирани към датата на предсрочно прекратяване на Споразумението, остават в пълна
сила и действие. Параграф (ii) е неприложим
в случаите, когато Споразумението се прекратява от Клиента поради груба небрежност или
умишлено неправомерно поведение от страна
на Банката или нейния персонал, довели до
невъзможност за изпълнение на определени
консултантски услуги.
14. Отговорност, задължения и обезщетения.
(a) Банката не дава изрични или косвени
уверения и гаранции за точността, пълнотата
или достатъчността на който и да е от докладите, документите, анализите, меморандумите
и останалите информации, включително на
съдържащите се в тях прогнози и оценки,
изготвени от или с помощта на Банковия
персонал, нито що се отнася до степента на
успех, който може да бъде постигнат при изпълнение на препоръките, съдържащи се в тях.
(б) Без ограничение към имунитета и
привилегиите на Банката съгласно нейния
Учредителен договор и други приложими
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международноправни норми Банката не носи
отговорност пред Клиента или трети страни
за всички загуби, разходи, щети или задължения, възникнали за Клиента в резултат на
консултантските услуги.
(в) Клиентът е длъжен да обезщети и да
предпази Банката и Банковия персонал от евентуални загуби, разходи, щети и задължения,
включително без ограничение и от такива,
които са следствие от искове, съдебни дела
или предприети срещу тях действия от трети
страни (свързани или несвързани с Клиента),
независимо на какви основания, във връзка с
изпълнението от Банката на консултантските
услуги съгласно това Споразумение или позоваването от дадено лице на нещо направено
или ненаправено от Банката, с изключение
на разходите, възникнали в резултат на груба
небрежност или съзнателно неправомерно
поведение от страна на Банката или Банковия персонал.
(г) Страните разбират и се съгласяват, че
това Споразумение няма за цел пораждане
на партньорство, съвместно начинание или
подобно от ношение, п ри което ст рани те
биха могли да носят солидарна отговорност
пред трети страни, или с каквато и да било
друга цел. Нито една от разпоредбите в това
Споразумение не предвижда ангажимент за
Банката да осигури финансиране на Клиента
във връзка с Проекта или за други нужди.
15. Приложимост. Правата и задълженията
на Банката и Клиента по това Споразумение
остават в сила и са приложими съгласно неговите разпоредби, дори когато законовите
разпоредби на дадена държавна или политическа структура или нейно подразделение
постановят противното.
16. Уреждане на спорове. Страните по това
Споразумение ще се стремят към добросъвестно разрешаване на всички различия
и спорове относно или във връзка с това
Споразумение по извънсъдебен път. Всички
спорове, произтичащи от или във връзка с
това Споразумение, останали неуредени чрез
приятелско извънсъдебно споразумение между
страните, ще бъдат окончателно разрешавани
чрез арбитраж съгласно Арбитражните правила на Комисията на ООН по международно
търговско право UNCITR AL, в сила към датата на подписване на това Споразумение. В
случай на противоречие между Арбитражните
правила на UNCITR AL и условията на това
Споразумение предимство ще имат разпоредбите на това Споразумение.
17. Изменения. Всяко изменение или изключение от Споразумението и всяко съгласие,
дадено по силата на някоя от разпоредбите на
това Споразумение, трябва да бъде в писмена
форма, а в случай на изменения те следва
да бъде подписани от страните по Споразумението. Измененията в приложението към
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това Споразумение няма да бъдат обект на
ратификация съгласно чл. 85 от Конституцията
на Република България.
18. Запазване на права. Нито обичайната
практика, нито неспособността или забавянето от страните по това Споразумение да
изпълнят някое от правомощията, мерките,
решенията, пълномощията и останалите права
по силата на това Споразумение могат да накърнят или да бъдат тълкувани като отмяна
или мълчаливо съгласие за това на въпросното или всяко друго правомощие, мярка,
решение, пълномощие или право съгласно
това Споразумение, нито могат да изключат
по друг начин тяхното повторно или бъдещо
упражняване.
19. Правоприемници и пълномощници; Забрана за преотстъпване без съгласие. Това
Споразумение е обвързващо и носи ползи на
съответните правоприемници и пълномощници на страните, при условие че нито една
от тях не е преотстъпила това Споразумение
изцяло или частично без предварителното
съгласие на другата страна.
20. Неделимост на Споразумението и екземпляри.
(a) Това Споразумение заедно с приложението към него представлява цялостна договореност между страните по Споразумението
и отменя всички предходни споразумения,
договорености и уговорки между тях, устни
или писмени, отнасящи се до предмета на
това Споразумение.
(б) В случай на противоречие между условията в приложенията към това Споразумение
и тези, залегнали в самото Споразумение,
предимство имат условията в Споразумението.
(в) Това споразумение може да бъде подписано в няколко екземпляра, всеки от които
е оригинал, но всички представляват едно и
също споразумение.
21. Език. Споразумението се подписва на
български и английски език. В случаи на спор
водещ е английският език.
22. Уведомления и адреси.
(a) Всички уведомления, които се изискват
или е разрешено да се отправят по силата на
това Споразумение, трябва да бъдат в писмена
форма и ще се считат за надлежно дадени или
отправени, когато са доставени на ръка или
са изпратени по пощата или чрез факсимиле
до страните по това Споразумение на техните адреси, както са посочени по-долу, или
на други адреси, за които всяка от страните
периодично може да уведоми другата страна.
Уведомления, изпратени по пощата с обратна
разписка, се считат за получени при тяхното
доставяне на получателя. Уведомления, дадени чрез изпращане на факсимиле, трябва да
бъдат потвърдени и по пощата, като действителната им дата е датата на първоначалното
им изпращане.
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(б) Следните адреси са потвърдени за целите на това Споразумение:
На Клиента:
Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма
ул. Славянска № 8
София 1000
Телефон: (02) 940 7001
Факс: (02) 987 2190
На Банката:
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
USA
Телефон: (202) 477-1234
Факс: (202) 477-6391
В потвърждение на горното страните по
това Споразумение, действайки чрез своите
на д леж но у п ъ лномощени п редс та ви т ели,
подписаха Споразумението от свое име и на
посочената по-долу дата.
За Министерството на
икономиката,
енергетиката
и туризма на
Република България:
Делян Добрев,
министър на
икономиката,
енергетиката и туризма
Дата: 26 юли 2012 г.

За Международната
банка за
възстановяване и
развитие:
Питър Харолд,
регионален директор
за Централна Европа
и Балтийските
държави
Дата: 26 юли 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Описание на консултантските услуги
1. Консултантски услуги. Освен ако не бъде
до говорено друго между Клиента и Банката,

консултантските услуги ще включват следните
дейности и очаквани резултати, както и очаквани
срокове за изпълнение:
Дейност 1: Разработване на Стратегия за
интелигентно специализиране (юли 2012 – юни
2013 г.), включително поддейност 1.i. разработване
на система за управление на така предложения
за създаване Национален съвет по иновации.
Дейност 2: Разработване на компонент иновац ии о т Операт ивна п рог рама „Иновац ии
и предприемачество“ (ОП – ИП)1 за периода
2014 – 2020 г. (юли 2012 – юни 2013 г.).
Дейност 3: Идентифициране на водещи проекти, които да подсилят българската иновационна инфраструктура и да бъдат финансирани
от ОП „Иновации и предприемачество“ през
2014 – 2020 г. (септември 2012 – декември 2013 г.).
Следва да се вземе предвид, че въпреки че услугата
се финансира със средства от ЕС по ОП Конкурентоспособност 2007 – 2013, дейности 2, 3 и 4 ще дадат
решаващ принос при подпомагане разработването
на компонент иновации в ОП за финансовата рамка
на ЕС 2014 – 2020 г., която ще бъде с наименование
„Иновации и предприемачество“.
1
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Дейност 4: Изготвяне на план за действие
за предоставяне на услуги за комерсиализация
на иновациите, които да бъдат финансирани
от ОП „Иновации и предприемачество“ през
2014 – 2020 г. (декември 2012 – декември 2013 г.).
Ключовите резултати и срокът за изпълнение
по дейности са дадени в таблицата по-долу:
Очакван
резултат

Срок за
Стойност (лв./
изпълне- равностойност
ние
в евро)
1: Окончателен до- март 2013 г. 870 000 лв.
клад относно Ре(равняващи се
гионалната инована 444 000 евро)
ционна стратегия
з а и н т е л и г ен т но
специализиране и
експертна обратна
връзка относно
стратегията за интелигентно специализиране, изготвена от екипа, определен от Клиента
1i: Окончателен до- юни 2013 г. 321 000 лв.
клад с препоръки
(равняващи се
относно системата
на 164 000 евро)
за управление на
Националния съвет
по иновации
2 (а): П р о е к т н а октомври 394 000 лв.
д о к л а д , с ъ д ъ р - 2012 г.
(равняващи се
жащ препорък и
на 201 000 евро)
за инструменти по
ОП – ИП
2(б): Препоръка за юни 2013 г. 394 000 лв. (равразработването на
н яващи се на
ОП – ИП
201 000 евро)
3: Проект на до- юли 2013 г. 323 000 лв.
клад, идентифици(равняващи се
ращ водещи проекна 165 000 евро)
ти за иновационна
инфраструктура
4: План за действие декември
286 000 лв.
за предоставяне на 2013 г.
(равняващи се
услуги за комерсина 146 000 евро)
ализация на иновациите
Детайлите за всяка дейност са посочени в
приложение № 2 към това Описание. Всяка
промяна в обхвата на работата и сроковете на
изпълнение следва да бъде отразена в писмена
форма от Клиента и Банката като ревизиран
график, допълнителна работа/намаляване обема на работа, която трябва да бъде свършена, и
разходи/намаляване на разходите в тази връзка.
2. График. Освен ако не бъде договорено друго
между Клиента и Банката, Банката трябва да
положи старание да предостави консултантските услуги съгласно посочения по-горе времеви
график.
3. Персонал на банката. По-долу е даден индикативен списък на лицата, които вероятно ще
бъдат включени в изпълнението на консултантските услуги:
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Господата: Джон Габриел Годарт (старши
икономист, ръководител проект/TTL); Евгени
Евгениев (специалист – Развитие на частния
сектор); Алваро Гонзалес (водещ икономист);
Паоло Гилерме Кореа (водещ икономист); Хуан
Хулио Гутиерес (специалист – Иновации); Рави
Гупта (специалист – Иновации); Исак Голдберг
(гост изследовател, JRC/IPTS), и госпожа Кристина Типман (специалист – Развитие на частния
сектор).
Банката носи отговорност за определяне на
подходящ състав на екипите, необходими за изпълнение на консултантските услуги, и ще сключи
договори с местни и международни консултанти
както сметне за уместно във връзка с работата.
4. Партньори и материално осигуряване
(a) Организацията от страна на Клиента за
осъществяване на наблюдение върху изпълнението на Споразумението ще бъде в рамките на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма. Клиентът ще определи координатор
за услугата и екип от експерти в министерството
за тази дейност.
Екипът от експерти ще има за задача да наблюдава изпълнението на договора, което освен
всичко друго включва и документите, подготвени
от Банката, включително, но не само, следните:
– Встъпителен доклад;
– Тримесечни доклади за напредъка;
– Резултатите, посочени в това приложение.
(б) Дейностите, свързани с дейностите, извършвани по силата на Споразумението, са
конкретизирани по-долу:
Дейност 1:
– Клиентът поддържа интернет страница, за
да получава предложения от заинтересованите страни и да ги информира относно
напредъка по разработването на Стратегията за интелигентно специализиране
(октомври 2012 г.);
– Клиентът осигурява съществена обратна
връзка по проекта на Стратегия за интелигентно специализиране (януари 2013 г.).
Поддейност 1.i:
– Клиентът осигурява обратна връзка по
проекта на доклад относно процедурите
по управление и координация на Националния съвет по иновации (март 2013 г.).
Дейност 2:
– Клиентът извършва критичен преглед на
п рог ра м и т е, свърза н и с и нова ц и и по
настоящата ОП Конку рентоспособност
(юли 2012 г.).
– Клиентът предоставя проект на компонента
от ОП за 2014 – 2020 г. (ноември 2012 г.).
Дейност 3:
– Клиентът осигурява обратна връзка по
проекта на доклад, идентифициращ водещи
проекти за иновационна инфраструктура
(февруари 2013 г.).
Дейност 4:
– К л иен т ът и за и н т ересова н и т е с т ра н и
осигуряват обратна връзка по проекта
на план за действие за предоставяне на
услуги за комерсиализация на иновациите
(октомври 2013 г.).
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(в) Клиентът чрез Министерството на икономиката, енергетиката и т у ризма като бенефициент на консултантските услуги поема
отговорността за улесняване на съвместната
работа между съответните институции и насърчаване навременния отговор на запитвания и
искания, отправени от Банката в контекста на
консултантските услуги.
(г) Клиентът по всяко време и своевременно
предоставя на Банката всякакъв род и пълна по
обем информация, необходима за изпълнението
на консултантските услуги, и информира Банката за всички настъпили промени, свързани с
консултантските услуги. Постигнато е изрично
разбиране и съгласие, че Банката не носи отговорност в случай на забавяне на изпълнението,
причинено от неспособността на Клиента да
изпълни своите задължения съгласно разпоредбите на раздел 4 [(a) или (б)] по-горе или да
си сътрудничи с Банката, както е посочено в
настоящия раздел 4.
(д) Екипът на Клиента ще отговаря за изискване
на необходимата информация от публичните органи, за съвместното организиране на работни срещи
съгласно договореното, за участие в обсъждания
със заинтересованите страни и за осигуряване
на обратна връзка относно резултатите. В тази
връзка Клиентът може да осигурява помещения
(принос в натура) за осъществяване на работни
срещи така, както е описано в това споразумение.

Анекс 1 към приложението: Съдържание на доклад за напредъка
I.
II.
•

Отчетен период:______________________
Обобщена оценка
Общо състояние на работата и относителен напредък
•
Положен труд към момента по категории
експерти
•
Проблеми, свързани с координацията на
консултантските услуги, които трябва да
бъдат адресирани
•
Резюме на констатациите и заключенията
•
Следващи стъпки
III. Напредък (резултати в съответствие с
член 1 на приложението)
Резултат 1
•
Изпълнение. Видове извършени дейности
и анализ
•
Очаквани следващи стъпки
Резултат 2
•
Изпълнение. Видове извършени дейности
и анализ
•
Очаквани следващи стъпки
Резултат 3
•
Изпълнение. Видове извършени дейности
и анализ
•
Очаквани следващи стъпки
и т.н.….

Анекс 2 към приложението: Подробно
описание на дейностите
Дейност № 1: Разработване на Стратегия за
интелигентно специализиране за България, включително подробно описание на процедурите и
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механизмите за управление и координация за
така предложения за създаване Национален съвет
по иновации.
Екипът на Световната банка ще осигури подкрепа на Клиента за разработване на Стратегията
за интелигентно специализиране за България,
както се изисква от Европейската комисия (ЕК)
по отношение на средствата от ЕС за рамковия
период 2014 – 2020 г. 2
Доклад с национални/регионални иновационни стратегии за интелигентно специализиране
(RIS3) ще определи основните стратегически
цели за периода 2014 – 2020 г. и ще идентифицира обхвата на подкрепящите правни и регулаторни реформи, институционалните нужди за
развитие, механизмите на финансиране, както и
политиките и програмите, които трябва да бъдат
разгърнати за постигане на тези цели. Подробен план за действие и рамка за мониторинг и
оценка ще бъде централен компонент на RIS3
доклада – посоченото ще интегрира подробни
оценки на въздействието за основни програми,
които могат да помогнат на правителството да
вземе информирани политически решения по
време на действие на стратегията. Стратегията
ще бъде разработена с информация, предоставена от правителството (включително и от
Министерството на финансите, Министерството
на образованието, младежта и науката и Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията) и от заинтересованите страни и ще бъдат предприети дейности
по изграждане на значителен консенсус, така
че окончателно одобрената от правителството
стратегия да може да разчита на сериозен ангажимент от страна на публичния, частния и
академичния сектор.
Резултат: Доклад относно регионални иновационни стратегии за интелигентно специализиране (RIS3) съгласно указанията на ЕК и
обсъдени с ключовите заинтересовани страни,
който ще съдържа съществена информация за
стратегията за интелигентно специализиране;
експертна обратна връзка по стратегията за
интелигентно специализиране, след като бъде
изготвена от екип, номиниран от Клиента.
Това е „многогодишна стратегия, насочена към
развитието на добре работеща национална или
регионална нау чноизследователска и иновационна система. Тя определя набор от политики,
фокусирани върху ограничен брой приоритети,
насочен и к ъм с т и м ул и ра не на и н т ел и г ен т ен
растеж. Стратегията се основава на задълбочен
анализ на проучванията на активите на региона
и технологичните прогнози. Тя включва анализ на
потенциални партньори в други региони и избягва
ненужното дублиране и разпокъсаност на усилията.
Тя се основава на силното партньорство между
бизнеса, публичните институции и институциите
на знанието. „Качеството“ на това партньорство
е от съществено значение за нейния успех.“ СИЦ
Институт на ЕК за перспективни технологични
изследвания: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/
research-and-innovation/s3platform.cfm.
2
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Дейност № 1: Основни моменти:
Основни моменти

Дата на изпълнение

1. Встъпителна среща с Клиента юли 2012 г.
2. СБ подготвя встъпителен доклад юли 2012 г.
3. К лиен т ът/СБ дома к инст ват юли – сепфоруми за обсъждания с учас- тември
тието на фирми, висши учебни 2012 г.
заведения, научноизследователски
институти, местни власти и други
заинтересовани страни, които имат
роля в определянето на регионалната/секторната специализация на
България
4. Клиентът/СБ стартират сектор- октомври
ни работни групи за по-задълбоче- 2012 г.
на секторна дискусия, включващи
ключовите участници в иновационната система
5. Клиентът поддържа интернет октомври
страница, за да получава пред- 2012 г.
ложен и я о т за и н т ересова н и т е
страни и да ги информира относно напредъка по разработването
на Стратегията за интелигентно
специализиране
6. К лиен т ът/СБ домак инст ват ноември
обсъждания със секторните ра- 2012 г.
ботни групи
7. Световната банка изготвя първия декември
проект на RIS3 доклада
2012 г.
8. Клиентът осигурява съществена януари
обратна връзка
2013 г.
9. СБ изго т вя фина лни я R IS3 февруари –
доклад
март 2013 г.
10. СБ предоставя консултантски услуги на екип, определен
от Клиента, който ще разработи
стратегията
Дейност № 1i: Подробно описание на процедурите и механизмите за управление и координация
на Национален съвет по иновации
Фокусът на тази дейност ще бъде подробното описание на специфичните процедури и
механизми за управление и координация, за
да се гарантира успешното прилагане на така
предложения за създаване Национален съвет
по иновации (НСИ). Посоченото ще включва
предложение относно членовете на НСИ (брой,
принципи за избор и др.), обхвата на отговорностите, процес на вземане на решения, процедури,
механизми за мониторинг, отчетност и всички
други въпроси, свързани с функционирането на
НСИ, както и предложение за изграждане на
институционалния капацитет на НСИ, напр.
обучения и семинари.
Резултат: Проект на документ с достатъчно
ниво на детайлност, за да бъде използван за
започване прилагането на НСИ, който е консултиран с ключовите заинтересовани страни.
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Дейност № 1i: Основни моменти:
Основни моменти

Дата на
изпълнение
1. Световната банка и Клиентът септември
стартират чрез вътрешен семинар 2012 г.
с ключови експерти
2. СБ разглежда най-добрите меж- септемдународни практики за организа- ври – окционна структура за разработване томври
и осъществяване на иновационна 2012 г.
политика (например Ирландия,
Чили и др.)
3. СБ провеж да интервюта със ноември
заинтересованите страни
2012 г.
4. СБ изготвя проект на доклад февруари
и го предоставя на К лиента за 2013 г.
коментари
5. К лиентът осигу рява обратна март
връзка по доклада
2013 г.
6. СБ структурира работна среща с април
ключовите заинтересовани страни 2013 г.
и експерти за обсъждане на доклада
7. СБ представя окончателен доклад юни 2013 г.
с препоръки относно процедурите
за управление и координация на
НСИ
Дейност № 2: Разработване на компонент
иновации от Оперативна програма „Иновации
и предприемачество“ за периода 2014 – 2020 г.:
Правителството подготвя мерки, които да бъдат
финансирани по Оперативна програма „Иновации
и предприемачество“ за периода 2014 – 2020 г. Настоящата дейност ще подпомогне тази задача чрез
работни срещи, които ще привлекат експерти от
ЕС и експерти на световно ниво, които ще споделят модели за добри практики при финансирането
на иновациите (грантове и инфраструктура), и
ще ангажира експерти и местни консултанти,
които могат да подпомогнат екипа на Клиента
при идентифициране и разработване на мерките,
които да бъдат включени и при съобразяването
им с опита от изпълнението на настоящия рамков
период и съществуващия потенциал за научноизследователска и развойна дейност в България.
Резултат: Проект на документ (по образец,
предоставен от Клиента) с достатъчно ниво на
подробност, за да бъде използван в програмните
документи на Оперативна програма „Иновации
и предприемачество“, 2014 – 2020 г., т.е. специфични мерки в областта на иновациите, целеви
групи на тези мерки (потенциални бенефициенти), вид приложима процедура, индикатори за
изпълнение и др.
Дейност № 2: Основни моменти:
Основни моменти

Дата на изпълнение
1. Клиентът извършва критичен юли 2012 г.
преглед на програмите, свързани
с иновации по настоящата ОП
Конкурентоспособност
2. СБ осигурява обратна връзка по август
настоящите инструменти по ОП 2012 г.
Конкурентоспособност, свързани
с иновации
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Основни моменти

Дата на изпълнение
3. Клиентът/СБ правят семинар, за септември
да представят потенциалните идеи 2012 г.
за нови програми за иновации за
2014 – 2020 г.
4. СБ изготвя доклад с препоръки за октомври
разширяване обхвата или за отпада- 2012 г.
не на съществуващи инструменти и
за предлагане на нови инструменти
5. Клиентът предоставя проект на ноември
компонента за иновации от ОП за 2012 г.
2014 – 2020 г.
6. СБ предоставя обратна връзка по декември
новите инструменти за иновации, 2012 г.
очертани в проекта на Клиента
7. СБ предоставя изчерпателна об- януари –
ратна връзка (напр. процедури за юни 2013 г.
кандидатстване) за изпълнението
на новата оперативна програма
относно подбраните програми
Дейност № 3: Идентифициране на водещи
проекти, които да подсилят българската иновационна инфраструктура и да бъдат финансирани
от ОП „Иновации и предприемачество“ през
2014 – 2020 г.
Световната банка ще изготви предпроектно проучване за потенциалното създаване и
надграждане на широкомащабна иновационна инфраструктура, като например научни и
технологични паркове, офиси за технологичен
трансфер и високотехнологични бизнес инкубатори. Посочените водещи проекти следва да
бъдат идентифицирани и разработени така, че
да се увеличи във възможно най-голяма степен
иновационният капацитет на България с оглед
неговото въздействие върху икономиката.
Резултат: Проект на документ (по образец,
предоставен от Клиента) с достатъчно ниво на
подробност, за да бъде използван в програмните
документи на Оперативна програма „Иновации и
предприемачество“, 2014 – 2020 г., след като вече е
обсъден с потенциалните заинтересовани страни.
Документът ще бъде разработен чрез консултации със заинтересованите страни и ще включва
предварителен списък на приложимите водещи
проекти с подробности на ниво готовност (за да
съответстват на изискванията на ОП), както и
основните стъпки, необходими за повишаване на
готовността, силните и слабите страни.
Дейност № 3: Основни моменти:
Основни моменти

Дата на
изпълнение

1. СБ провеж да оценка (изслед- септември
ване) на нуждите от оборудване/ 2012 г.
съоръжения за научни изследвания,
наличния капацитет за научноизследователска и развойна дейност
и иновации и приоритетите, произтичащи от RIS3 (дейност 1)
2. Клиентът/СБ провеждат семи- ноември
нар за обсъждане на регионалните 2012 г.
приоритети за иновационна инфраструктура и свързаните с нея услуги
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Дата на
изпълнение

3. СБ предоставя първонача лен януари –
проект и Клиентът осигурява об- февруари
ратна връзка
2013 г.
4. Клиентът/СБ провеждат семинар февруари
за обсъждане на първоначалния 2013 г.
проект
5. СБ провежда интервюта с фокус март – апгрупи
рил 2013 г.
6. СБ предоставя доклад с препоръ- юли
ки за потенциални водещи проекти 2013 г.
с подробности на ниво готовност
(за да съответстват на изискванията на ОП), както и за основните
стъпки, необходими за изпълнение
на проектите
7. Клиентът/СБ организират реги- ноември –
онални семинари, за да повишат декември
интереса на местните власти, ака- 2013 г.
демичните институции и частния
сектор към водещите инициативи
Дейност № 4: Изготвяне на план за действие
за предоставяне на услуги за комерсиализация
на иновациите, които да бъдат финансирани
от ОП „Иновации и предприемачество“ през
2014 – 2020 г.
Световната банка ще подпомогне правителството при идентифициране на услуги за комерсиализация на иновациите с голям принос за
надграждането на капацитета на България за
научноизследователска и развойна дейност, които
и да бъдат финансирани от ОП „Предприемачество и иновации“ през 2014 – 2020 г. Посоченото
ще включва проучване на търсенето на услуги за
комерсиализация на иновациите и обсъждания с
изследователи, изобретатели, предприемачи, малки
и средни предприятия и големи фирми. Услугите,
които ще бъдат обхванати, включват услуги за
трансфер на технологии, бизнес инкубатори, акселератори за разрастване на фирми и специализирани услуги за технологично ориентирани фирми
(специализирани правни консултации, маркетинг
консултации, първоначално фирмено финансиране).
Световната банка ще подпомогне формулирането
на план за действие, съдържащ последователността
на доставка на услуги за комерсиализация на иновации в съответствие с потенциалните стъпки на
проекта и свързаните с изпълнението партньори
в България и в световен мащаб.
Резултат: Доклад, съдържащ план за действие
за предоставяне на услуги за комерсиализация
на иновациите, основан на оценка на търсенето
на такива услуги. Докладът ще включва насоки
за осъществяване на ефективно управление,
ръководство и организационни структури за
основните усл у ги, основани на най-добрите
световни практики, и предложение за ефективно изпълнение и мониторинг на резултатите от
различните услуги.
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Дейност № 4: Основни моменти:
Основни моменти

Дата на
изпълнение

1. СБ провежда изследване, за да декември
се установят предлаганите услуги 2012 г.
към настоящия момент и нивото на
предлаганите услуги
2. СБ извършва преглед на най-доб- февруари
рите международни практики както 2013 г.
в страни – членки на ЕС, така и на
световно ниво
3. Клиентът/СБ домакинстват семи- април
нар, за да получат обратна връзка от 2013 г.
предприемачи, фирми, университети
и научноизследователски центрове
4. СБ представя първоначален проект сепна доклад (включително проект на тември
план за действие) за получаване на 2013 г.
обратна връзка от Клиента
5. Получаване на обратна връзка от октомври
Клиента и от ключовите заинтере- 2013 г.
совани страни
6. Изготвяне на окончателен доклад декември
с план за действие за услуги за ко- 2013 г.
мерсиализация на иновациите
8720

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността
на Комисията за защита от дискриминация
(обн., ДВ, бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2006 г.; изм., бр. 28 и 106 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 40 от 2008 г.; изм., бр. 92 от 2008 г.;
изм. и доп., бр. 8 от 2013 г.)
§ 1. Изменя се приложението към чл. 15,
ал. 1, както следва:
„Приложение
към чл. 15, ал. 1
Комисия за защита от дискриминация
Обща численост
89
в т.ч.:
1. Изборни длъжности съгласно
ЗЗДискр.
9
1.1. Председател
1
1.2. Зам.-председател
1
1.3. Членове
7
2. Администрация
80
2.1. Главен секретар
1
2.2. Финансов контрольор
1
2.3. Служител по сигурност на
информацията
1
2.4. Специализирана администрация 52
2.5. Обща администрация
25“.
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Заключителни разпоредби
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 46, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Ана Страшимирова
8696

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 9
от 19 ноември 2013 г.

за условията и реда за прилагане на мерките
от Националната програма по пчеларство за
периода 2014 – 2016 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма по пчеларство за
тригодишния период 2014 – 2016 г., наричана
по нататък „Програмата“.
Чл. 2. Финансова помощ се предоставя
за дейности, които допринасят за постигане
целите на Програмата:
1. подобряване условията за производство и
търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2. повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността
на българския пчелен мед и пчелни продукти;
3. опазване на пчелната популация, устойчивото є развитие и осигуряване на по-добра
заетост и по-високи доходи на пчеларите.
Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и
храните определя със заповед постоянна работна група за управление на Програмата. В
състава на работната група се включват по
един представител на пчеларските организации и представители на Министерството на
земеделието и храните, Българската агенция
по безопасност на храните и на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
наричан по-нататък „ДФ „Земеделие“. Постоянната работна група прави предложения за
промени в Програмата, за преразпределение
на бюджета между мерките и дейностите и
дава предложения за лимитите за финансиране на допустимите разходи. Промените в
Програмата се одобряват по предвидения в
Закона за прилагане на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз ред.
(2) Редът и организацията на работа на
постоянната работната група за управление
на Програмата се определят със заповедта
по ал. 1.
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Г л а в а

в т о р а

ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 4. По реда на тази наредба се предоставя финансовa помощ за една или за няколко
дейности по следните мерки:
1. по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейност
„Попул яризиране на българск ите пчелни
продукти, в това число и произведени по
биологичен начин“;
2. по мярка Б „Борба срещу вароатозата“;
3. по мярка В „Мерки за подкрепа на
извършването на физикохимичен анализ на
пчелен мед“;
4. по мярка Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския
съюз“ за дейностите:
а) закупуване на нови кошери за подмяна
на стари негодни кошери и/или за увеличаване броя на пчелните семейства в пчелина;
б) поддържане или увеличаване броя на
пчелните семейства;
в) закупуване на пчелни майки;
5. по мярка Д „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на
практика на приложните изследователски
програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейностите:
а) изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от пчели и пчелен
прашец, взети от пчелини в различни региони
на България;
б) проучване на продуцентите на мана и
на мановия мед от тях в смърчовите гори в
района на Родопите;
в) установяване на причините за загуба на
пчелни семейства чрез проучване на различни
индикатори за наличие на стресови фактори,
влияещи върху размножаването, генетичния
и здравния статус на медоносната пчела в
България.
Г л а в а

т р е т а

ФИ Н А НС ОВИ УС ЛОВИ Я З А ПОД ПО МАГАНЕ
Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя в
рамките на предвидения за съответната година
бюджет по всяка от мерките на Програмата.
(2) Министърът на земеделието и храните
по предложение на постоянната работна група
за управление на Програмата разпределя със
заповед бюджета по Програмата за съответната финансова година по мерки и дейности.
(3) Министърът на земеделието и храните по
предложение на постоянната работна група за
управление на Програмата може да промени
разпределението на бюджета между мерките
и дейностите в рамките на общия годишен
бюджет въз основа на степента на усвояване
на средствата по всяка от тях.
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Чл. 6. (1) Министърът на земеделието и
храните одобрява всяка година преди началото на прием на заявления по Програмата
лимити на разходите за мерките и дейностите
по чл. 4, т. 2, 3 и 4.
(2) При определянето на лимитите по
ал. 1 се вземат предвид предложенията на
постоянната работна група за управление на
Програмата и събраната актуална агропазарна
информация.
Чл. 7. (1) Когато бюджетът за подпомагане
на дейностите по чл. 4, т. 2 и 3 е недостатъчен
за предоставяне на пълния размер на финансова помощ по одобрените заявления на
кандидатите, финансовата помощ се редуцира
за всяко от заявленията с еднакъв процент,
отразяващ съотношението на недостига спрямо
бюджета по мярката. Процентът на редуциране на финансовата помощ за заявленията по
съответната мярка се определя със заповед на
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
(2) Когато сумата на исканата финансова
помощ по чл. 4, т. 4 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията
за подпомагане се класират и одобряват по
реда на чл. 30, ал. 3.
Чл. 8. (1) Финансовата помощ е в размер на
процент от одобрените за подпомагане разходи,
определен в Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 г.
(2) Финансовата помощ за извършване на
дейностите по чл. 4, т. 2, 3 и 4 се предоставя
под формата на еднократни плащания, а за
дейностите по чл. 4, т. 1 и 5 – под формата
на междинни и окончателни плащания.
(3) Междинното плащане е допустимо за
обособена част от извършена дейност/етап по
одобрено заявление за подпомагане.
Чл. 9. (1) Недопустими за финансиране са
разходи за доставка, извършена от свързано
лице по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби с ползвателя на помощта.
(2) Недопустими за финансиране са разходите за възстановим данък върху добавената
стойност (ДДС).
(3) Недопустими за финансиране са разходи,
заплатени в брой, с изключение на разходите
за дейностите по чл. 4, т. 2 и 3.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ К АНДИДАТИТЕ
Чл. 10. (1) По Програмата могат да кандидатстват за подпомагане лица, които:
1. отговарят на условията за подпомагане
по съответните мерки от Програмата;
2. нямат задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен
ако е допуснато разсрочване или отсрочване
на задълженията;
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3. не са създали изкуствено условия за
получаване на предимство при получаване
на помощта в противоречие на целите на
Програмата и чл. 193 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета;
4. не са в производство по несъстоятелност,
не са обявени в несъстоятелност и не са в
ликвидация;
5. не са осъдени с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260
от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, които са
виновни за предоставяне на декларация с
невярно съдържание при предоставяне на
информация на ДФ „Земеделие“ във връзка
с кандидатстването и получаването на финансова помощ.
Чл. 11. (1) Един кандидат може да получи
еднократно подпомагане в рамките на една финансова година за всяка от дейностите по чл. 4.
(2) Един кандидат не може да подава второ
заявление за подпомагане за една дейност
по чл. 4, за която през същата година има
подадено и одобрено заявление за подпомагане и сключен договор, както и през времето, докато първото заявление е в процес
на разглеждане.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Раздел І
Условия за подпомагане по мярка А – Техническа помощ за пчелари и сдружения на
пчелари
Чл. 12. (1) Допустима за подпомагане по
мярката е една от следните видове пчеларски организации, регистрирана по Закона
за юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност:
1. браншова пчеларска организация;
2. асоциация на пчелари;
3. сдружение на пчелари.
(2) Организацията по ал. 1 се избира за
кандидат за подпомагане по мярката от организациите, посочени в списъка по т. ХІІ
от Програмата, с единодушие, като изборът
се документира в споразумителен протокол.
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Чл. 13. (1) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. при организиране и провеждане на национално ниво на изложения, мероприятия,
пресконференции, панаири и др. – разходи
за наем на щанд, зали, площи и техническо
оборудване, електричество, вода, охрана, интернет, както и за закупуване на материали;
2. реклама в печатни издания;
3. за интернет, телевизионна и радиореклама, включително разходите за изработване
на клипове, филми и други аудио-визуални
средства;
4. при дизайн, изработване, отпечатване
и разпространение на информационни материали – разходи за интернет страница, лого,
брошури, дипляни, етикети, транспаранти,
банери, винили и др.;
5. разходи за лица, наети по граждански
договори за управление на проекта, командировъчни разходи съгласно Наредбата за
командировките в страната, приета с ПМС
№ 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
6. за извършване на проучване и анализ
по години с цел измерване на резултатите от
промоционални дейности;
7. за изработване на мостри на пчелен мед
и пчелни продукти.
(2) Дейностите по ал. 1 се подпомагат при
следните условия:
1. съдържанието на информационните
материали съответства на заложените цели в
проекта за популяризиране на пчелни продукти и се основава на качеството на пчелните
продукти и на свойствата, характерни за тях;
2. към заявлението е представен проект
за популяризиране на пчелни продукти по
образец съгласно приложение № 4;
3. към заявлението е представено решение
на управителния орган на кандидата за участие по мярката;
4. към заявлението е представен споразумителен протокол между организациите по
т. ХІІ от Програмата за избор на кандидата
по мярката;
5. дейностите не са получили финансова
помощ съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005
на Съвета от 20 септември 2005 г. относно
подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277/1,
21.10.2005 г.) и Регламент (ЕО) № 3/2008 на
Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани
със селскостопанските продукти на вътрешния
пазар и в трети страни (ОВ L 3/1, 5.1.2008 г.);
6. представени са в оригинал най-малко
три съпоставими независими оферти за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв.,
както и в случай че той е част от доставка
или услуга, договорирана с един доставчик
или изпълнител, на обща стойност повече
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о т 15 0 0 0 лв.; цената в офер т и те т рябва
да бъде определена в левове или в евро с
описан ДДС; офертите се представят не покъсно от датата на сключване на договора с
избрания за изпълнител участник и когато е
необходимо, се придружават от технически
спецификации; оферти не се представят при
придобиване на ноу-хау и на патентни права;
когато не е избрана офертата с най-ниска
цена, кандидатът за подпомагане представя
обяснителна записка, в която излага мотивите за своя избор.
Раздел ІІ
Условия за подпомагане по мярка Б – Борба
срещу вароатозата
Чл. 14. Допустими за подпомагане по
мярката са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като
земеделски производители по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските производители (ДВ,
бр. 10 от 1999 г.), които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери,
маркирани в съответствие с Наредба № 27 от
2002 г. за регистрация и идентификация на
пчелните семейства (ДВ, бр. 70 от 2002 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани или пререгистрирани като
животновъдни обекти.
Чл. 15. (1) По мярката се финансират разходите за закупуване на препарати за борба
срещу вароатозата, разрешени съгласно Закона
за ветеринарномедицинската дейност и използвани за пролетно и/или есенно третиране на
пчелните семейства.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато
са изпълнени едновременно следните условия:
1. за всички третирани пчелни семейства
е използван само един вид препарат;
2. при извършване на пролетно и есенно
третиране приложеният препарат за пролетно
третиране съдържа различно активно вещество
от препарата, използван за есенно третиране
на пчелните семейства;
3. са за количества препарати, които съответстват на броя на третираните пчелни
семейства.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират в рамките на определените по чл. 6, ал. 1 лимити.
Раздел ІІІ
Условия за подпомагане по мярка В – Мерки
за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелен мед
Чл. 16. Допустими за подпомагане по мярката са лицата по чл. 14.
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Чл. 17. (1) По мярката се финансират разходите за извършване на лабораторен анализ
на пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато
са изпълнени едновременно следните условия:
1. лабораторните анализи са извършени в
акредитирани лаборатории за извършване на
физикохимичен анализ на пчелен мед;
2. лабораторният анализ включва наймалко изброените в ал. 1, т. 1 – 4 показатели
за всяка от изследваните проби пчелен мед;
3. изследваните проби пчелен мед са от
партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата.
(3) Разходите по ал. 1 се финансират в рамките на определените по чл. 6, ал. 1 лимити.
Раздел ІV
Условия за подпомагане по мярка Г – Мерки
за подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в Общността
Чл. 18. (1) Допустими за подпомагане по
мярката са лицата по чл. 14.
(2) Допустими за подпомагане за дейности
по чл. 4, т. 4, буква „а“ са лицата по ал. 1,
притежаващи към датата на кандидатстване
не по-малко от 20 броя и не повече от 150
броя пчелни семейства.
(3) Допустими за подпомагане за дейности
по чл. 4, т. 4, буква „б“ са лицата по ал. 1,
притежаващи към датата на кандидатстване
не по-малко от 20 броя пчелни семейства.
(4) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква „а“ са кандидати:
1. които по предходни тригодишни програми по пчеларство са получили финансиране
за закупуване на 150 и повече кошера;
2. които извършват дейности, свързани с
производство на кошери.
(5) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква „б“ са кандидати:
1. които по предходни тригодишни програми по пчеларство са получили финансиране
за закупуване на 150 и повече пакета пчели
(голи роеве) и/или отводки;
2. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пакети пчели (голи роеве) и
отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г.
за производство и предлагане на пазара на
елитни и племенни пчелни майки и отводки
(рояци) и реда за водене на регистър (ДВ,
бр. 103 от 2003 г.) (Наредба № 47 от 2003 г.).
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(6) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 4, буква „в“ са кандидати:
1. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пчелни майки съгласно Наредба
№ 47 от 2003 г.;
2. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пакети пчели (голи роеве) и
отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за
закупуване на пчелни майки за увеличение
на основните семейства.
Чл. 19. (1) По мярката се подпомагат следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери за подмяна на стари и/или негодни кошери и/или
за увеличаване броя на пчелните семейства в
пчелина от следните модели и окомплектовки
за дейности по чл. 4, т. 4, буква „а“:
а) кошер Лангстрот – Рут комплект – 3 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
б) кошер Дадан Блат комплект – плодник,
2 магазина или 2 корпуса, покривна табла,
рамки, дъно, капак;
в) кошер Лангстрот – Рут комплект – 2 корпуса, дъно, капак, покривна табла, рамки;
г) кошер Дадан Блат комплект – плодник,
1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки, дъно, капак;
д) кошер Фарар – 4 корпуса, дъно, покривна
табла, капак, рамки;
2. за поддържане или увеличаване броя
на пчелните семейства чрез закупуване на
пакети пчели (голи роеве) и/или отводки за
дейности по чл. 4, т. 4, буква „б“;
3. за закупуване на пчелни майки – за
дейности по чл. 4, т. 4, буква „в“.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се подпомагат
в рамките на определените лимити по чл. 6,
ал. 1, когато:
1. заявените за закупуване кошери са нови
и са изработени от сух дървен материал с
дебелина на стените 25 мм;
2. размерите на частите от комплекта на
модела кошери са съобразени с размерите,
посочени в приложение № 1;
3. новозакупените кошери са заселени с
пчелни семейства към датата на подаване на
заявление за плащане;
4. новозакупените кошери са маркирани
в съответствие с Наредба № 27 от 2002 г. за
регистрация и идентификация на пчелните
семейства;
5. броят на допустимите за финансиране
кошери е, както следва:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните
пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства включително – до 50 броя.
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(3) Разходите по ал. 1, т. 2 се подпомагат
в рамките на определените лимити по чл. 6,
ал. 1, когато:
1. закупените пакети пчели (голи роеве)
и/или отводки са от пчелини, регистрирани
в областните дирекции „Земеделие“ съгласно
Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране
пакети пчели (голи роеве) и/или отводки е:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните
пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително – до 50 броя.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 се подпомагат
в рамките на определените лимити по чл. 6,
ал. 1, когато:
1. закупените пчелни майки са от пчелини,
регистрирани в областните дирекции „Земеделие“ съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране
пчелни майки е:
а) при налични към датата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително – не
повече от 1,5 пъти от броя на наличните
пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 150 пчелни семейства
включително – до размер, равен на броя на
наличните пчелни семейства;
в) при налични към датата на кандидатстване над 150 пчелни семейства – не повече от
1/2 от броя на наличните пчелни семейства.
Раздел V
Условия за подпомагане по мярка Д – Сътрудничество със специализирани органи за
осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на
пчеларството и пчелните продукти
Чл. 20. (1) Допустими за подпомагане по
мярката са проекти, които са разработени по
следните научни теми:
1. изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от пчели и пчелен
прашец, взети от пчелини в различни региони
на България;
2. проучване на производството на мана
и на манов мед от смърчовите гори в района
на Родопите;
3. установяване на причините за загуба на
пчелни семейства чрез проучване на различни
индикатори за наличие на стресови фактори,
влияещи върху размножаването, генетичния
и здравния статус на медоносната пчела в
България.
(2) Проектите по ал. 1 са допустими за
подпомагане, когато са получили положителна оценка на практико-приложната част на
проекта от комисията по чл. 24.
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Чл. 21. Допустими за подпомагане по
мярката са:
1. нау чни институ ти, които извършват
изследвания в областта на пчеларството по
темите, посочени в чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3, и/
или извършват проучвания на насекомни
вредители по иглолистната дървесна растителност и/или анализи на пчелни продукти
по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 2;
2. университети и висши училища, в които
се преподава пчеларство;
3. научни пчеларски сдружения, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване
на общественополезна дейност.
Чл. 22. (1) По мярката са допустими за
финансиране следните разходи:
1. по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 1:
а) за възнаграждения по сключени граждански договори за вземане на проби – за
командироване на лицата, съгласно действащото законодателство;
б) за възнаграждения по сключени граждански договори за изготвяне, изпитване на
проби и извършване на анализи, за външни
услуги, свързани с тези дейности, и по сключени договори с подизпълнители за закупуване
на информационни продукти и софтуер;
в) за закупуване на химикали и консумативи за провеждане на предвидените в проекта
анализи;
г) за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми и научни публикации
с цел докладване на резултатите от научния
проект;
д) за управление на проекта;
2. по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 2:
а) за възнаграждения по сключени граждански договори на лицата, ангажирани по
проекта с вземане на проби от терена, както
и за тяхното командироване, съгласно действащото законодателство;
б) за анализиране и обработка в лабораторията на взетите от терена проби;
в) за външни услуги, свързани с дейностите по букви „а“ и „б“, и за закупуване на
информационни продукти и софтуер;
г) за закупуване на химикали и консумативи
според вида и броя на изследваните проби;
д) за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми и научни публикации
с цел докладване на резултатите от научния
проект;
е) за управление на проекта;
3. по темата, посочена в чл. 20, ал. 1, т. 3:
а) за възнаграждения по сключени граждански договори на лицата, ангажирани по
проекта с вземане на проби, както за техните
командировки, съгласно действащото законодателство;
б) за въ зна г ра ж ден и я по г ра ж да нск и
договори за изготвяне на проби и анализи,
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разходи за външни услуги и за закупуване
на и нформа ц ионн и п род у к т и и соф т уер,
свързани с тях;
в) за закупуване и изпитване на препарати,
предназначени за отчитане състоянието на
пчелните семейства;
г) за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми и научни публикации
с цел докладване на резултатите от научния
проект;
д) за управление на проекта.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки
заявен разход на стойност над 15 000 лв.,
както и когато разходът е част от доставка
или услуга, договорирана с един доставчик
или изпълнител, на обща стойност повече от
15 000 лв.; цената в офертите трябва да е определена в левове или в евро, с описан ДДС;
офертите трябва да са издадени не по-късно
от датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации в необходимите случаи;
оферти не се изискват при придобиване на
ноу-хау и патентни права; в случаите, когато
не е избрана офертата с най-ниска цена, се
представя обяснителна записка;
2. кандидатът не разполага към момента на
кандидатстването с информационния продукт
и/или софтуер, за финансирането на който
кандидатства;
3. заявените за финансиране активи са
необходими за реализиране на проекта;
4. анализите по заявените разходи са извършени в акредитирани за съответната дейност
лаборатории;
5. заявените разходи по чл. 20, ал. 1, т. 1
са за вземане на проби в най-малко 70 % от
заложените в проекта региони;
6. общият размер на разходите за управление
на проекта, на разходите за участие в международни срещи, конференции, симпозиуми
и научни публикации с цел докладване на
резултатите от научния проект не надвишава
10 % от общия размер на допустимите разходи
по проекта;
7. материалите и документите по чл. 33,
ал. 2, т. 3 съдържат емблемата на Европейския съюз и следния текст на български
език: „ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ“.
Г л а в а

ш е с т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по Програмата подават заявление
за подпомагане по образец съгласно приложения № 5, 5а и 5б в зависимост от мярката,
по която се кандидатства, и прилагат към
него документите, посочени в образеца на
заявлението.
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(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 се
подава лично от кандидата, от законния му
представител или от упълномощено от него
лице с пълномощно с нотариална заверка на
подписите:
1. в Централно управление на ДФ „Земеделие“ за мерките по чл. 4, т. 1 и 5;
2. в областната дирекция на ДФ „Земеделие“
по постоянно местожителство на физическото
лице или по адрес на регистрация на седалището на юридическото лице за мерките по
чл. 4, т. 2, 3 и 4.
(3) Служителите на ДФ „Земеделие“ извършват преглед на подадените документи
в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното
от него лице.
(4) В случай на липси или нередовност в
документите по ал. 1 заявлението не се приема
и се връща на кандидата заедно с писмено
изложение за всички установени липси и/или
нередовности в заявлението.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен
номер с отбелязани дата, час и минута на
регистрацията им в Интегрираната система
за администриране и контрол.
Чл. 24. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед състава и
правилата за работа на комисията за оценка
на проектите по чл. 4, т. 5, която извършва
оценка на практико-приложната част на представените проекти и класира кандидатите.
Кандидатът с най-висока оценка получава
от комисията положително становище за
одобрение и право да подаде заявление за
подпомагане в ДФ „Земеделие“.
(2) Комисията оценява проектите по чл. 4,
т. 5 въз основа на критериите, посочени в приложение № 2, и дава положително становище
на научен проект, който е получил повече от
75 % от максималния брой 30 точки, както
и две положителни рецензии за практикоприложната му част.
(3) Научните проекти по чл. 4, т. 5 трябва
да съдържат:
1. тема и продължителност на проекта;
2. информаци я за състава на нау чни я
колектив;
3. анотация – подробно описание на проблема с включена литературна справка;
4. цели и задачи;
5. материали и методи на работа;
6. очаквани резултати;
7. работна програма;
8. финансов план;
9. ползвана литература.
Чл. 25. Документите за кандидатстване за
подпомагане по чл. 23, ал. 1 и документите за
плащане на финансовата помощ по чл. 33, ал. 1
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се прилагат в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кан-
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дидата; в случай на прилагане на заверени
от кандидата копия на документи техните
оригинали се представят за преглед от служител на ДФ „Земеделие“;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът
е официален по смисъла на Гражданския
процесуален кодекс, да бъде легализиран или
с апостил.
Чл. 26. (1) Изпълнителният директор на
ДФ „Земеделие“ определя със заповед периода за подаване на заявления за подпомагане
по чл. 23, ал. 1. Със заповедта се определя
периодът за приемане на заявления за подпомагане (с точни дати и часове на началото и
края на периода), като се посочва и бюджетът
на съответната мярка за съответния период
на прием.
(2) Приемът на заявления за подпомагане
по мерките от Програмата започва не по-късно
от 25 октомври и приключва не по-късно от
16 юли на всяка финансова година от действието на Програмата.
(3) Периодът на прием на заявления за
подпомагане по мерките от Програмата може
да бъде удължаван или приемът да бъде отварян отново при съобразяване с крайния
срок по ал. 2.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ обявява
приема на заявления за подпомагане по Програмата със съобщение, което се публикува на
електронната страница на ДФ „Земеделие“ и се
поставя на общодостъпно място в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“ не по-късно от
15 календарни дни преди началото на всеки
прием. Съобщението съдържа образци на
документите за кандидатстване.
Чл. 27. (1) Когато след приемането на
заявлението за подпомагане по чл. 23, ал. 1
бъде установена нередовност или липса в
подадените документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни
документи поради непълнота и неяснота на
заявени данни и посочени факти, ДФ „Земеделие“ уведомява с мотивирано писмо
кандидата, който в срок до 10 работни дни
от полу чаването му трябва да представи
исканите документи и разяснения.
(2) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнотите и неяснотите на заявените данни и посочени факти до
изтичане на срока по ал. 1, ДФ „Земеделие“
отказва финансиране или финансовата помощ
се намалява за частта от нея, засегната от
неотстранените нередовности.
Чл. 28. (1) След подаване на заявлението
за подпомагане, но не по-късно от два месеца
след края на съответния период на прием на
заявления, ДФ „Земеделие“:
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1. извършва административни проверки
на представените документи, на заявените
данни и на други обстоятелства, свързани
със заявлението за подпомагане;
2. може да извършва проверки на място на
част от приетите заявления за подпомагане за
установяване съответствие на фактическото
положение с представените документи, като
извадката се определя въз основата на риск
анализ;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
подпомагане.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, той се удължава със срока
за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФ „Земеделие“, в случай че по дадено
заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както и
когато в резултат от проверките по ал. 1 са
събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност;
3. когато е направено възражение срещу
резултатите от извършена проверка на място
по реда на чл. 29, ал. 4.
Чл. 29. (1) Проверките на място по чл. 28,
ал. 1, т. 2 се извършват от длъжностни лица
от ДФ „Земеделие“ в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или
негов служител.
(2) След извършване на проверката на място служителят на ДФ „Земеделие“ представя
протокола с резултатите от нея за подпис на
кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител, който има
право да впише в него обяснения и възражения по направените констатации. Копие от
протокола се предоставя на кандидата, на
упълномощения негов представител или на
неговия служител веднага след приключване
на проверката на място.
(3) Когато кандидатът, упълномощен негов
представител или негов служител не бъде
открит при извършване на проверката на
място, ДФ „Земеделие“ уведомява кандидата
за извършената проверка, като му изпраща
копие от протокола по ал. 2.
(4) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място
кандидатът може да направи възражения и
да даде обяснения по направените констатации до изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“.
Чл. 30. (1) Решението по чл. 28, ал. 1, т. 3
се взема въз основа на съответствието на
заявлението за подпомагане и приложените
към него документи с критериите за допустимост по съответната мярка, определени
в Националната програма по пчеларство за
тригодишния период 2014 – 2016 г.
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(2) За оценяване на предложените със заявлението за подпомагане разходи по чл. 22
изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“
определя със заповед комисия за оценка на
разходите, която да се произнесе по тяхната
допустимост и обоснованост. В състава на
комисията се включват лица, притежаващи
квалификация и професионален опит в съответната област.
(3) Когато сумата на исканата финансова
помощ по чл. 4, т. 4 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията
за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 3, и
помощта по тях се одобрява в низходящ ред.
Заявленията с еднакъв брой точки, за които
е установен недостиг на средства, се класират
по реда на постъпването им.
Чл. 31. (1) Изпълнителният директор на
ДФ „Земеделие“ одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане с уведомително
писмо, което подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заявлението за подпомагане може да
получи пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. липса или нередовност на документите
или при непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти, установени при
проверките по чл. 28, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията за подпомагане по съответната мярка;
3. неотстраняване на нередовностите и
липсите в срока по чл. 27, ал. 1;
4. недостатъчен бюджет по мярката.
(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение
на заявлението за подпомагане кандидатът
трябва да подпише договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Договорът
урежда правата, задълженията и отговорностите на страните по него.
(4) В случаите на частичен отказ по ал. 2
кандидатът има право да сключи договор за
отпускане на финансова помощ за одобрената
част от заявлението.
(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може
да кандидатства отново за финансиране на
същата дейност съгласно чл. 11.
Г л а в а

с е д м а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 32. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на цялата инвестиция и/
или разход.
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(2) Финансовата помощ не се изплаща на
ползватели на помощта, за които е установено
изкуствено създаване на условия за подпомагане, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство
за получаване на помощта.
Чл. 33. (1) За получаване на еднократно,
междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава в срок до 31 август
на текущата финансова година заявление за
плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, и прилага
документите, посочени в него.
(2) При подаване на заявление за окончателно плащане кандидатите по чл. 4, т. 5
представят:
1. доклад за изпълнението на проекта;
2. резултатите от научно-приложните изследвания;
3. материалите и всички документи, насочени към обществеността, които са заявени
за финансиране по Програмата.
(3) Заявленията за плащане по ал. 1 се
подават:
1. за мерките по чл. 4, т. 1 и 5 в Централното управление на ДФ „Земеделие“;
2. за мерките по чл. 4, т. 2, 3 и 4 в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по постоянно местожителство на физическото лице
или по адрес на регистрация на седалището
на юридическото лице.
(4) Кандидатът има право да подаде отделно заявление за плащане за всяка една
дейност по чл. 4.
Чл. 34. (1) Служителите на ДФ „Земеделие“
извършват преглед на подадените документи
в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното
от него лице.
(2) В случай на липса или нередовност
на документите по ал. 1 заявлението и приложените към него документи не се приемат
и се връщат на кандидата заедно с писмено
изложение за всички установени липси и/или
нередовности.
(3) След отстраняване на констатираните
липси и/или нередовности по ал. 2 ползвателят
на помощта има право в рамките на срока
по чл. 33, ал. 1 отново да подаде заявление
за плащане.
(4) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
идентификационен номер на заявлението.
Чл. 35. (1) В срок до 45 дни от подаване
на заявлението за плащане по чл. 33, ал. 1
и не по-късно от 15 октомври на текущата
финансова година ДФ „Земеделие“:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за плащане;
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2. извършва проверка на място за установяване съответствие на фактическото положение
с представените документи, която включва и
проверка на функционалната самостоятелност
на ползвателя на помощта; проверката на
място се извършва в присъствието на ползвателя, на упълномощен негов представител
или на негов служител;
3. одобрява или мотивирано отказва плащането въз основа на установените фактическо
съответствие и съответствие по документи
между одобреното заявление за подпомагане
и извършените разходи;
4. изплаща одобрената финансова помощ
по представена от ползвателя собствена банкова сметка.
(2) Когато след приемането на заявлението за плащане бъде установена нередовност
или липса на подадените документи, както
и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и
неяснота на заявени данни и посочени факти,
ДФ „Земеделие“ уведомява с мотивирано
писмо кандидата, който в срок до 10 работни
дни от получаването му може да отстрани
констатираните нередовности, непълноти или
неясноти чрез представяне на допълнителни
документи.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, той се удължава със срока
за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФ „Земеделие“, в случай че по дадено
заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както
и когато в резултат от проверките по ал. 1
са събрани документи и/или информация,
които създават съмнение за нередност и/или
за функционална несамостоятелност.
Чл. 36. (1) Размерът на плащанията се изчислява въз основа на приетите за допустими
и реално извършени разходи.
(2) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или на целия размер на
помощта, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти;
2. установи неизпълнение на поетите с
договора по чл. 31, ал. 3 задължения;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 35, ал. 2;
4. дейностите и разходите по тях не са
осъществени в сроковете по чл. 37;
5. установи, че ползвателят на помощта
е укрил факти и обстоятелства, които биха
довели до отхвърляне на заявлението му за
подпомагане;
6. установи неправомерно договориран
разход, който е недопустим по изискванията
на Програмата и на тази наредба;
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7. установи, че за одобрения разход ползвателят на помощта се подпомага и по други
програми за безвъзмездна финансова помощ с
публични средства, независимо от източника
на финансовите средства;
8. установи, че ползвателят на помощта не
отговаря на изискванията, посочени в чл. 10,
към момента на подаване на заявлението за
плащане, както и при непредставяне на документи, посочени в заявлението, съгласно
чл. 33, ал. 1;
9. при осъществяване на контрола съгласно
чл. 35, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на
документите или непълнота, или неяснота
на заявените данни и посочените факти в
заявлението за плащане.
(3) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят на помощта няма
право да подаде друго заявление за плащане
за същата дейност.
Раздел II
Изпълнение на дейностите по заявлението и
контрол върху изпълнението
Чл. 37. Ползвателят на помощта следва
да извърши одобрените разходи в периода от
1 септември на предходната финансова година
до 31 август на финансовата година, за която
се кандидатства за подпомагане.
Чл. 38. (1) Искане за промяна на договора
за отпускане на финансова помощ може да
бъде подавано не по-късно от един месец преди изтичане на неговия срок. Към искането
се прилагат доказателствата, необходими за
преценката на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова
помощ, което:
1. засяга основната дейност и/или променя
предназначението на одобрените разходи;
2. води до несъответствие с дейностите,
изискванията за подпомагане и критериите
за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ.
Чл. 39. (1) Ползвателят на помощта е
длъжен да съхранява оригиналите на всички
документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане
на финансовата помощ от ДФ „Земеделие“.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да
предоставя на ДФ „Земеделие“ всяка поискана
информация, свързана с подпомаганата дейност.
Чл. 40. Ползвателят на помощта е длъжен
за срок 3 години след изплащане на финансовата помощ от ДФ „Земеделие“:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява или преотстъпва
ползването на активите, които са обект на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
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3. да не преустановява подпомогнатата
дейност.
Чл. 41. (1) Контрол за изпълнение на
условията по договора за отпускане на финансова помощ и на документите, свързани с
подпомаганата дейност, могат да упражняват
представители на ДФ „Земеделие“, Министерството на земеделието и храните, Сметната
палата, Европейската комисия, Европейската
сметна палата и Европейската служба за борба
с измамите.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощта и техните контрагенти по
подпомаганите дейности.
Чл. 42. (1) Държавен фонд „Земеделие“
упражнява контрол след извършване на плащанията по заявленията, финансирани съгласно
чл. 4, т. 1, т. 4, букви „а“ и „б“ и т. 5, чрез
извършване на административни проверки и
проверки на място.
(2) Проверки по ал.1 могат да се извършват
до изтичането на третата година, считано
от датата на извършване на плащането по
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Обект на проверките след
плащане е изпълнението на задълженията по
чл. 40 и 41.
Чл. 43. (1) Ползвателят на помощта дължи
връщане на вече изплатени суми заедно със
законната лихва върху тях, когато не изпълни
свое нормативно установено или договорно
задължение, както и в следните случаи:
1. ползвателят на помощта е представил
дек лараци я с невярно съдържание и/или
документ с невярно съдържание, неистински
или подправен документ и/или изкуствено е
създал условия за получаване на финансова
помощ, за да извлече облага в противоречие
с изискванията на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил финансова помощ и от друг източник за дейностите,
финансирани по Програмата;
3. ползвателят на помощта е променил
предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва
придобитите по одобрения проект активи по
предназначение.
(2) Когато ДФ „Земеделие“ установи
наличието на обстоятелство по чл. 43, ал. 1
преди извършване на окончателно плащане,
ползвателят на помощта дължи връщане на
получените междинни плащания заедно със
законните лихви върху тях.
(3) Когато ДФ „Земеделие“ установи, че
обстоятелства по чл. 43, ал. 1 са съществували
преди извършване на еднократно или окончателно плащане, ползвателят на помощта
дължи връщане на получените плащания
заедно със законните лихви върху тях.
Чл. 44. (1) Когато установи неизпълнение
на задължения по чл. 40 и 41, ДФ „Земеделие“
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уведомява писмено ползвателя на помощта за
констатираното неизпълнение и за санкциите,
които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови
нарушенията по ал. 1 в едномесечен срок,
но не по-късно от изтичане на 3 години от
изплащане на финансовата помощ.
(3) Когато ползвателят на помощта не отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1
в срока по ал. 2, дължи връщане на получената
помощ заедно със законната лихва върху нея.
Чл. 45. (1) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят
за неизпълнение на задължения по него,
когато неизпълнението се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 7
от допълнителната разпоредба и са спазени
изискванията по ал. 2.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да
уведоми ДФ „Земеделие“ за възникването на
форсмажорни обстоятелства и да приложи
достатъчно доказателства за това в срок до
10 работни дни от датата, на която е бил в
състояние да го направи.
Г л а в а

о с м а

МОНИТОРИНГ
Чл. 46. Държавен фонд „Земеделие“ ежегодно изготвя доклад до министъра на земеделието и храните, с който отчита прилагането
на всяка една от мерките по чл. 4.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Кандидат“ е лице, което е подало заявление за подпомагане по Програмата.
2. „Ползвател“ е лице, за което е одобрена
или на което е изплатена финансова помощ
по Програмата.
3. „Програмата“ е Националната програма по пчеларство за тригодишния период
2014 – 2016 г.
4. „Изкуствено създаване на условия“ е
всяко създадено условие по смисъла на член
193 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета.
5. „Нередност“ означава всяко нарушение
на разпоредба на правото на Европейския
съюз в резултат на действие или бездействие
от икономически оператор, което е имало
или би имало за резултат нарушаването на
общия бюджет на Европейския съюз за или
на бюджетите, управлявани от него, посредством намаляването или загубата на приходи
или посредством извършването на неоправдан
разход.
6. „Функционална несамостоятелност“ е
налице при изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни
проекти или при установяване ползването
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на обща инфраструктура, финансирана от
Националната програма по пчеларство, с цел
осъществяване на предимство за получаване
на финансиране по Програмата.
7. „Форсмажорни обстоятелства“ са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за
отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие или авария,
които са въздействали сериозно върху обекта
на финансираните дейности и активи;
д) епизоо т и чно забол яване, засег на ло
изцяло или частично пчелните семейства на
ползвателя;
е) отравяне на пчелни семейства при извършване на растителнозащитни мероприятия.
8. „Свързани лица“ са тези, които се намират
в следната свързаност с кандидата:
а) едното лице участва в управлението на
дружеството на другото;
б) са съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) са лица, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето физическо или
юридическо лице;
ж) са лица, едното от които е търговски
представител на другото.
9. „Референтни цени“ са цени, ползвани от
ДФ „Земеделие“ за сравнение при определяне
основателността на разходите.
10. „Лимит“ е максималният размер на
конкретен вид разход, въз основа на който
се определя размерът на финансовата помощ.
11. „Дейности, свързани с производство на
кошери“ по смисъла на чл. 18, ал. 4, т. 2 са
следните дейности, извършвани по занятие:
а) производство на кошери и части за тях;
б) търговия с кошери и части за тях.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 58л от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителни я дирек тор на ДФ
„Земеделие“.
Министър:
Димитър Греков
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Приложение № 1
към чл. 19, ал. 2, т. 2
Размери на елементите на моделите кошери
1. Дадан Блат – модел кошер, 12-рамков:
– плодник (вътрешни размери): 450 мм х
450 мм х 310 мм
– магазин (вътрешни размери): 450 мм х
450 мм х 170 мм
2. Дадан Блат – модел кошер, 10-рамков:
– плодник (вътрешни размери): 450 мм х
376 мм х 310 мм
– магазин (вътрешни размери): 450 мм х
376 мм х 170 мм
3. Лангстрот Рут – модел кошер, 10-рамков:
– вътрешни размери на корпуса: 450 мм х
376 мм х 240 мм
4. Фараров кошер, 10-рамков:
– вътрешни размери на корпуса: 450 мм х
376 мм х 170 мм

Приложение № 2
към чл. 24, ал. 2
Критерии за оценка на проектите по чл. 4, т. 5
А. Критерии за оценка на информираността
относно състоянието на проблема, целта и методологията на изследването.
1. Отразено ли е актуалното състояние на
проблема в оценявания проект?
2. Аргументирано и коректно ли са формулирани поставените цели и задачи?
3. Подходящи ли са методите на изследване
и експерименталният материал за постигане на
поставените цели и задачи?
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Б. Очаквани резултати.
1. Научно-теоретичен аспект.
2. Приложно-практически аспект.
3. Възможност за приложение в практиката.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
В. Материално-техническо осигуряване.
1. Подходящо лабораторно оборудване.
2. Експериментални пчелини.
3. Квалифициран персонал.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Г. Персонална оценка на участниците в научния колектив.
1. Научни степени и звания.
2. Предходни изследвания на колектива по
проблема. Научни публикации – монографии,
книги, трудове с импакт фактор и други.
3. Разработени от колектива стандартизационни
и нормативни актове.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или 2 точки.
Д. Финансова обосновка.
1. Целесъобразност на финансовия план като
цяло.
2. Обосноваване на разходите по пера.
Подточките да се оценяват с 1, 2 или 3 точки.
Е. Обща оценка на представения проект.
1. Може да бъде приет.
2. Не може да бъде приет.
Максимален брой точки – 30.
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Приложение № 3
към чл. 30, ал. 3
Критерии за оценка на заявления по мярка Г: „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в Европейския съюз“
Предмет на
Информация от
оценяване
1. Кандидат по ИСАК – предходни кандидатствания по НПП
мярка Г на НПП
2. Кандидат по Документ за завършено средно или висше обрамярка Г на НПП зование или завършено обучение при лицензиран
център за професионално обучение, приложен към
заявлението, доказващ наличие на квалификация
в областта на пчеларството
3. Кандидат по ИСАК – предходни кандидатствания по НПП
мярка Г на НПП

4. Финансовата ИСАК – заявление
помощ е нас о чена към Север о з а п а ден с т атисически район
(NUTS 2)
5. Кандидат по ИСАК – заявление
мярка Г на НПП
6. Стойност на ИСАК – заявление
з а я в ен и т е р а з ходи
7. Кандидат по Анкетна карта за регистрация като земеделски
мярка Г на НПП производител

Критерий

Брой
точки
– Не е кандидатствал до 20 т.
момента по НПП
– Квалификация в област- 10 т.
та на пчеларството

– К ан ди дат ът е извър шил разходите по всички
сектори от договорирана
финансова помощ за предходни години по НПП
– Инвестицията по заявлението за подпомагане се
реализира на територията на административна
област в Северозападен
статистически район
– Кандидатства едновременно за кошери и отводки/рояци
– З а я в ен ат а ед и н и ч н а
цена е под 90 % от лимита на разхода
– Кандидатът е регистриран земеделски производител за повече от 1 година,
сч и та но к ъм датата на
кандидатстване
– Кандидатът има минимум три години опит като
пчелар

10 т.

10 т.

10 т.
15 т.
15 т.

8. Кандидат по Удостоверение за регистрация или пререгистрация
10 т.
мярка Г
по Наредба № 27 от 2002 г. на пчелин, собственост
на кандидата и/или ИСАК – справка в Регистър
на пчелините на БАБХ, и/или трудови договори за
пчеларска дейност и служебна бележка за съответните години, издадена от работодателя, доказващи
три години опит като пчелар, и/или граждански
договори за извършена работа като пчелар и заверени от съответната ТД на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години,
доказващи три години опит като пчелар
Забележка: Класирането се извършва за всяка дейност по мярка Г, включена в заявлението за подпомагане, определено като допустимо. Точки се дават за изпълнен критерий.

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 2, т. 2
Образец на проект за популяризиране на пчелни продукти
ДЕЙНОСТ I „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по
биологичен начин“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2016 г.
(наименование на проекта)
(наименование на кандидата)

Кандидатствам за финансово подпомагане в качеството ми на:
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Да се посочи формата на регистрация съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба № 9 от 2013 г. за условията
и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.
Стойност на инвестицията _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ лв.
(100 % от предвидените разходи)
Сума на финансовата помощ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(%)/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ лв.
(50 % финансиране от ЕФГЗ)
Сума на финансовата помощ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(%)/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ лв.
(50 % финансиране от НБ)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 248а и чл. 313 от НК за предоставени
от мен неверни данни.
1. КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ.
1.1. Представяне.
Наименование, седалище, адрес на управление, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефон,
факс, лице за контакт.
2. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА.
2.1. Общ контекст – състояние на пазара и на търсенето.
Да се опише необходимостта от представяне на проекта, например ситуация на пазара, търсене и предлагане на съответния продукт, разпространение на информация и др.
2.2. Вид на проекта.
Да се посочи дали проектът касае предимно информационни елементи, такива по насърчаване на продажбите или и двете.
2.3. Касае ли се за продължение на предходен проект за същата организация?
Ако предложението се състои в продължаването на един или повече предходни проекти или ако подобни
проекти са все още в процес на изпълнение, или са приключили неотдавна:
– да се посочат наименованието, продължителността и целевите райони на предишния/ите проект/и;
– да се посочат получените резултати, доколкото те са известни към момента на представянето
на проекта.
2.4. Продължителност на проекта.
Максималната продължителност на даден проект е 12 месеца.
2.5. Цели на проекта.
Да се уточнят конкретните цели на проекта в количествено изражение (ако е приложимо) и връзката с
предложените дейности.
2.6. Стратегия на проекта.
Да се даде обосновка доколко проектът представлява най-добрият начин за постигане на набелязаните цели.
2.7. Основни послания, които трябва да бъдат предадени.
Характеристики и предимства на продукта. Ако се споменава регионът на произход на продукта, тази
индикация трябва да бъде второстепенна спрямо основното послание, което предоставя информация
относно характеристиките и качествата на продукта.
3. ДЕЙНОСТИ.
Необходимо е да се отбележи, че проектът за популяризиране на пчелни продукти представлява съвкупност
от съгласувани дейности. Да се предоставят достатъчно сведения за дейностите и инструментите,
които ще бъдат използвани за практическото осъществяване на проектите, включително брой, обем и/
или обхват и предвидени единични разходи, с оглед обосноваването на предложения бюджет.
Да се предостави подробно описание на проекта, изготвено по видове дейности (съгласно заложените в
НПП за тригодишния период 2014 – 2016 г.).
В предложението трябва да бъде включен и подробен прогнозен времеви график на изпълнението на проекта.
Всички включени в проекта дейности трябва да съдържат ясно описание на елементите и свързаните с
тях разходи, както и обективно измерими индикатори за тяхното отчитане. Например:
Дейност Х „Участие в изложение „А А А“
Наемане на помещение

лв./m 2

Обща стойност

Изграждане на щанд

лв./m

Обща стойност

Персонал, обслужващ щанда

лв./лице/ден

Обща стойност

Други разходи (да се посочат: ток, вода, др.)

лв.

Обща стойност

2
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ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
(Етап на междинно отчитане/Етап на годишно отчитане)
Месец
Дейност

4. ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.
Да се уточни очакваното въздействие на проекта върху търсенето, известността и/или имиджа на продукта, както и всеки друг аспект, свързан с целите. Очакваните резултати от прилагането на проекта
да се представят в цифрово изражение, доколкото е възможно.
Да се опише накратко методът или методите, които ще бъдат използвани за измерване на въздействието. В случай че вече има съществена информация в това отношение или се очаква да бъде получена
такава преди стартирането на проекта, трябва да се приложи нейното описание.
5. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩНОСТТА.
Да се опишат очакваните ползи от проекта, което да обоснове финансирането.
6. БЮДЖЕТ – ПОДРОБЕН ФИНАНСОВ ПЛАН.
Кандидатстващата организация представя бюджет – подробен финансов план, обхващащ целия проект.
Бюджетът – подробният финансов план (в левове), трябва да бъде представен съгласно същите структура
(наименования/категории) и последователност (номериране) като тези от списъка с дейности и етапи
за изпълнение, описани в точка 3. Ако проектът обхваща няколко района, разходите задължително се
разбиват по райони и дейности.
Разходите по управление на проекта не трябва да надвишават 10 % от стойността на проекта.
Обосновката за възнагражденията трябва да съдържа прогнозен брой часове, позиции на заетите по
изпълнението на действията и детайлна обосновка на извършените разходи, необходими за извършването
на конкретни дейности, както и единичната им стойност.
Бюджетът се представя под формата на обобщаваща таблица на всички предвидени в проекта дейности,
като се посочва общата им стойност.
Прогнозният бюджет трябва да е достатъчно подробен, за да позволи идентифицирането, мониторинга
и контрола на предвидените разходи.
Обобщаващи таблици на бюджета в левове (лв.).
Тази таблица може да се адаптира в зависимост от проекта, естеството на различните дейности,
етапи на изпълнение и необходимата степен на разбиване.
ДЕЙНОСТ

Етап на междин- Етап на годиш- Общо за годината
но отчитане
но отчитане

Дейност 1
Дейност 2
Дейност N
Общо за всички дейности (1)
Разходи за управление на проекта (не повече
от 10 % от (1)
Измерване на резултатите от дейностите (не
повече от .......% от (1)
Обща стойност на преките разходи по проекта (2)
ОБЩО ЗА ПРОЕКТА
7. ПЛАН НА ФИНАНСИРАНЕТО.
Финансовото участие на Европейската комисия не надвишава 50 % от реалните разходи за всяка година
от проекта, останалата част от финансирането се поема от съответната държава членка.
ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ
Европейска общност (не повече от 50 %)
Република България (не повече от 50 %)
ОБЩО

1° ГОДИНА
лв.
%
50
50
100

8. ДРУГА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ.
Може да бъде включена всяка друга информация, изисквана от държавата членка или сметната за уместна
от кандидатстващата организация.
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* * * * *
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Нотариално заверена декларация за поето финансово задължение, подписана от
предлагащата/ите организация/и, в уверение на това, че същата/ите ще осигури/
ят финансирането през цялата продължителност на проекта.
Приложение 2. Декларация за поето задължение, подписана от кандидатстващата организация
в уверение на това, че проектът не се ползва от друга форма на финансова подкрепа от страна на ЕС.

Приложение № 5
към чл. 23, ал. 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
„ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, В ТОВА ЧИСЛО И ПРОИЗВЕДЕНИ
ПО БИОЛОГИЧЕН НАЧИН“ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ
ПЕРИОД 2014 – 2016 Г.
УРН:

УИН:

ДАТА:
Попълва се от експерт в ЦУ на ДФЗ, ОПП
РАЗДЕЛ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
1. СДРУЖЕНИЕ ПО ЗЮЛНЦ
Наименование:
БУЛСТАТ:

ЕИК към Агенция по вписванията:

Съдебна регистрация:
Адрес на управление:
Град/село:

ПК:

Община:

ПК:

Община:

Ул. №:
Адрес за кореспонденция:
Град/село:
Ул. №:
Телефон:

Мобилен телефон:

Факс:

E-mail:

Управител:
Име:

Презиме:

ЛК №

Издадена от:

ЕГН:

ЕНЧ:

2. При подаване от упълномощено лице

Фамилия:
Дата:

Да

Не

Име:

Презиме:

Фамилия:

ЛК №:

Издадена от:

Дата:

ЕГН:

Пълномощно №:

От дата:

Заверено от нотариус (име и рег. № на НК):

3. Данни за банкова сметка
Титуляр:
IBAN:

BIC код:

Банка:
Прилагам документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка Да
(този документ е изискуем само в случай, че банковата сметка е различна от тази, посочена
в ИСАК при последната актуализация на личните данни на ползвателя):

Б/О
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4. Описание на промоционалния проект
Наименование на промоционалния проект:
Общата сума на финансова помощ, за която
......................................... лв.
кандидатствам, възлиза на:
РАЗДЕЛ ІI – ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
(Моля, при подаването на документите да бъдат подредени в посочения ред)
A.

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ

1.

Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице, и решение на управителния орган на Да
юридическото лице за упълномощаване

2.

Копие от удостоверение за актуално състояние в оригинал, издадено не по-рано
от шест месеца преди датата на подаване на заявлението (за юридически лица Да
с нестопанска цел)

3.

Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения, издадено от НАП Да

4.

Документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка,
чийто титуляр е кандидатът, в случай че същата е различна от сметката, по- Да
сочена в ИСАК при последната актуализация на личните данни на кандидата

5.

Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпоДа
магане по съответната мярка

6.

Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор за ЮЛ по ЗЮЛНЦ

7.

Таблица за допустимите инвестиции по групи разходи (представя се и на елекДа
тронен носител)

8.

Споразумителен протокол между организациите по т. ХІІ от Програмата за
избор на кандидата по мярката

Б.

СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

1.

Проект за популяризиране на биологичните пчелни продукти на територията
на страната, включващ информация за мястото на провеждане на мероприятиДа
ята, видове информационни материали и информационни канали, които ще се
използват за промоцията

2.

План-график на планираните мероприятия за съответната година

Да

3.

Подробен финансов план

Да

4.

Най-малко три съпоставими независими оферти за всеки заявен разход на стойност над 15 000 лева, както и в случай, че той е част от доставка или услуга,
договорирана с един доставчик или изпълнител, на обща стойност повече от
15 000 лв. Цената в офертите трябва да бъде определена в левове или в евро с
Да
описан ДДС. Офертите се представят не по-късно от датата на сключване на
договора с избрания за изпълнител участник и когато е необходимо, се придружават от технически спецификации. Оферти не се представят при придобиване
на ноу-хау и на патентни права.

5.

Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с найДа
ниска цена

Да

Да

РАЗДЕЛ ІІI – ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КАНДИДАТА
С подписването на заявлението за подпомагане
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.
2.

Ще закупя заявените за закупуване активи от доставчик, с когото не сме свързани лица по
смисъла на Търговския закон (параграф 1 от допълнителните разпоредби на ТЗ)
Заявеното за закупуване оборудване не е втора употреба

5.

Не съм сключил договор за предоставяне на финансова помощ и не съм подпомаган по съответния сектор от схемата повече от 1 път в рамките на финансовата година
Не кандидатствам за финансиране на предмета на инвестиция по настоящото заявление
по други програми или инструменти на ЕС
Нямам изискуеми данъчни задължения към държавния бюджет

6.

Нямам изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“

3.
4.

Б/О

Б/О

Б/О
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Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към държавния бюджет ще ми бъде
отказано субсидиране
Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“ – „Държавни
помощи“, Агенция „Сапард“, Разплащателна агенция – ЕЗФРСР ще ми бъде отказано субсидиране, а при наличие на задължение към Разплащателната агенция – ЕФГЗ, одобрената
субсидия по настоящото заявление ще ми бъде намалена с размера на изискуемото задължение

9.

Декларирам, че не съм осъждан, с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс

10.

Известно ми е, че за неверни декларирани данни нося отговорност по чл. 248а и чл. 313 от НК

11.

Съгласен съм да предоставя личните си данни на Разплащателната агенция във връзка с
кандидатстването ми по Националната програма по пчеларство. Съгласен съм личните ми
данни да бъдат разкривани и предоставяни на трети лица единствено в случаите, когато
това разкриване се изисква от закон или регламент

12.

Декларирам, че желая да получа междинно плащане по договора с ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Подписвайки това заявление, приемам правилата на схемата за подпомагане и се съгласявам да
предоставя пълен и свободен достъп на служителите на Разплащателната агенция и представители
на Европейската комисия да извършват проверки на място с цел доказване съответствие с критериите за финансиране и спазване на законодателството.
_______________________________________________________________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат

Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ____________________________
____________________________________________________
с ЕГН: ________________________ в качеството ми
на1 ________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ
СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под
идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във
връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ,
във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители,
наредбите, свързани с директните плащания
на площ, Програмата за развитие на селските
райони и наредбите, свързани с прилагането
є, Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във
връзка с кандидатстване и участие по схемите
и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до
кандидати, бенефициенти и/или упълномощени
1
Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или мярка, по която се кандидатства.

от тях лица, не се предоставя на трети лица,
освен при наличие на изрично съгласие и/или
в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят
доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична
карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във
връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване
за упълномощените лица ДФЗ обработва следните
категории лични данни: три имена, ЕГН, данни
от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените
данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите. Всяко физическо лице има право
на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на
коригиране на същите при условията и реда,
предвидени в ЗЗЛД.
Дата:________________________
Декларатор: ________________________
Информация по чл. 19 и 20 от Закона
за защита на личните данни
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра
на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във
връзка с кандидатстване и участие по програмите,
схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка
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със задълженията му по Закона за подпомагане на
земеделските производители, наредбите, свързани
с директните плащания на площ, Програмата за
развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“, европейското
законодателство и предвидени в други нормативни
актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във
връзка с кандидатстване и участие по схемите
и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до
кандидати, бенефициенти и/или упълномощени
от тях лица, не се предоставя на трети лица,
освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят
доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична
карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във
връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване
за упълномощените лица ДФЗ обработва следните
категории лични данни: три имена, ЕГН, данни
от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените
данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп
до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на
същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.

Д Е К Л А РА Ц И Я

ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА
„НЕРЕДНОСТ“ И „ИЗМАМА“*
Долуподписаният/ата _______________________
_________________________________________________ с
ЕГН: __________________________ в качеството ми
на 2 ______________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
Декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ)
№ 2988/95 НА СЪВЕТА, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на
разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за
резултат нарушаването на общия бюджет на
Общностите или на бюджетите, управлявани
от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени
ресурси, които се събират направо от името на
Общностите или посредством извършването на
неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от
26.07.1995 г. за защита на финансовите интереси
на Европейските общности, а именно:
2
Посочва се качеството на деклариращия
(кандидат/бенефициент/пълномощник), както
и съответната схема или мярка, по която се
кандидатства.
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Под измама следва да се разбира:
а) по отношение на разходите всяко умишлено
действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене
на средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани от или
от името на Европейските общности,
– укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение със същия резултат,
– използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално
са били отпуснати,
б) по отношение на приходите всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на
средствата от общия бюджет на Европейските
общности или бюджетите, управлявани от или
от името на Европейските общности,
– укриване на информация като нарушение
на конкретно задължение със същия ефект,
– злоупотреба с правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по
които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/или измами, а именно:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА
или до компетентното вътрешно звено, отговорно
за проверката на получените сигнали – дирекция
„Противодействие на измамите“.
При наличие на съмнение за свързаност по
смисъла на ЗПУКИ на лицата по предходната
точка, отговорни за проверката на получения
сигнал, с лице, за което се отнася сигналът за
нередност, информацията се подава директно до
един или няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
– до заместник-министъра на земеделието и
храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/
схема, по която се кандидатства;
– до директора на дирекция „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“
(АФКОС);
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: ________________________
Подпис на деклариращия: ________________________
* Декларацията се подписва от кандидата – ФЛ,
или от представляващия и управляващия кандидата
в случаите на ЕТ или ЮЛ. Когато управляващите
кандидата/ползвателя са повече от едно лице,
декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи
на кандидата/ползвателя, а в случай че членове
са юридически лица – от техния представител в
съответния управителен орган и от прокуристите
и търговските пълномощници, когато има такива.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
При представяне на заявление за подпомагане
е необходимо оригиналните документи, чиито
копия се изискват, да бъдат носени и представени
при поискване.
Моля, попълвайте заявлението за подпомагане
четливо и вярно.
1. Заявлението за подпомагане се подава лично
в централното управление на Разплащателната
агенция – София.
2. Управляващото/представляващото лице
попълва указаната информация в заявлението
за подпомагане.
3. В случай че упълномощено лице подава
документите, се попълва и частта, която се от-

ВЕСТНИК
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нася за упълномощеното лице, на заявлението
за подпомагане.
4. Декларативната част на заявлението се
подписва (полагат се трите имена и подпис) от
управителя на юридическото лице, от членовете
на управителния орган, както и от временно
изпълняващите такива длъжности (включително
прокурист или търговски представител), когато
кандидатът/ползвателят е юридическо лице.
В петата част на заявлението за подпомагане управляващото/представляващото лице
отбелязва, че е представило всички необходими
документи. Документите, които са очертани
в сиво, не са задължителни. Те се представят
в случаите, когато се отнасят за конкретното
кандидатстване.

Таблица за допустимите инвестиции
Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин
УРН:

УИН:
Вид на инвестицията

Описание
на разхода

Заявено
количество –
брой

1

2

3

Заявена
Заявена Обща сума Обща сума
единична единична
без ДДС
с ДДС
цена без цена с ДДС
(лева)
(лева)
ДДС
(лева)
(лева)
4
5
7
8

I. Разходи за организиране и про- 1. ……………….................
веждане на национално ниво на
ежегодна седмица на български- 2. ……………….................
те пчелни продукти
3. ……………….................
4. ……………….................
5. ……………….................
II.Разходи за отпечатване на ин- 1. ……………….................
формационни материали и орга2. ……………….................
низиране на пресконференции
3. ……………….................
4. ……………….................
5. ……………….................
III.Закупуване на материали и 1. ……………….................
пособия
2. ……………….................
3. ……………….................
4. ……………….................
5. ……………….................
IV. Наем на зали и наети площи 1. ……………….................
2. ……………….................
3. ……………….................
4. ……………….................
5. ……………….................
V. Разходи за участия в между- 1. ……………….................
народни
изложения – наемане
на щандове, пътни, дневни, но- 2. ……………….................
щувки
3. ……………….................
4. ……………….................
5. ……………….................
Общ размер на инвестицията (лева)

Дата/име/подпис на кандидата/печат ___________________________________________________________________
* Допустим за финансиране е разходът за невъзстановим ДДС.
**При необходимост се добавят допълнителни редове.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО
ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2016 Г.
УРН:
ДАТА:

БРОЙ 103

Приложение № 5а
към чл. 23, ал. 1

УИН:
Печат на ОД на ДФЗ, ОПСМП:

Попълва се от експерт в ОД на ДФЗ, ОПСМП
РАЗДЕЛ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА

1. Юридическо лице/сдружение по ЗЮЛНЦ/ET
Да  Не 
Наименование:
БУЛСТАТ:
ЕИК към Агенция по вписванията:
Съдебна регистрация:
Адрес на управление:
Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Адрес за кореспонденция:
Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
E-mail:
Управител:
Име:
Презиме:
Фамилия:
ЛК №
Издадена от:
Дата:
ЕГН:
ЕНЧ:
2. Физическо лице (без ЕТ)
Да  Не 
Име:
Презиме:
Фамилия:
ЛК №
Издадена от:
Дата:
ЕГН:
ЛНЧ:
БУЛСТАТ:
Постоянен адрес:
Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Адрес за контакт:
Град/село:
ПК:
Община:
Ул. №:
Телефон:
Мобилен телефон:
Факс:
E-mail:
3. При подаване от упълномощено лице
Да  Не 
Име:
Презиме:
Фамилия:
ЛК №:
Издадена от:
Дата:
ЕГН:
Пълномощно №:
От дата:
Заверено от нотариус (име и рег. № на НК):
4. Данни за банкова сметка
Титуляр:
IBAN:
BIC код:
Банка:
Прилагам документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка (този Да  Б/О 
документ е изискуем само в случай, че банковата сметка е различна от тази, посочена в ИСАК при
последната актуализация на личните данни на ползвателя):
_____________________________________________________________________________________________________________
дата/име/подпис на кандидата/печат
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РАЗДЕЛ ІI – ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КАНДИДАТА
5. Подпомаган съм по

6. Притежавам:
№

Пчелин с
регистрационен №:

Бр. пчелни
семейства

1.

I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I

I_ _I_ _I

Да  Не 

2. I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I

I_ _I_ _I

Прием 2015

Да  Не 

3.

I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I

I_ _I_ _I

Прием 2016

Да  Не 

ОБЩО:

Програмата по пчеларство
Прием година

Прием 2014

Отговор

Населено място, община,
област

(Отбележете отговора със знак „Х“)

7. Декларирам, че:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ще се пререгистрирам като земеделски производител за следващата стопанска
година в срок съгласно изискванията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (отговор Б/О за
новорегистрираните ЗП)
Наличните кошери са маркирани по реда на Наредба № 27 от 10.07.2002 г. за
регистрация и идентификация на пчелните семейства
Нямам изискуеми задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата
Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“
одобрената субсидия по настоящото заявление ще ми бъде намалена с размера
на изискуемото задължение
Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към държавния бюджет
ще ми бъде отказано субсидиране
Съгласен съм да предоставя личните си данни на Разплащателната агенция във
връзка с кандидатстването ми по Националната програма по пчеларство
Декларирам, че не съм осъждан, с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс
Ще подам своевременно заявление за отказ от подпомагане в момента, в който
преценя, че няма да реализирам инвестиционните разходи, заложени в заявлението за подпомагане
Регистриран съм по ЗДДС

Да

Б/О

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да

9.
Да
10. Запознат съм, че финансовата помощ по Националната програма по пчеларство Да
представлява процент от одобрената инвестиция
11. Желая да ползвам кредитиране по линия на кредитната схема на ДФ „Земеделие“ Да
12. Не съм създал изкуствено условия за получаване на предимство за получаване на Да
помощта в противоречие на целите на Програмата и чл. 193 от Регламент (ЕО)
№ 1234/2007 на Съвета
13. Известно ми е, че за неверни декларирани данни нося отговорност по чл. 248а Да
и чл. 313 от НК
*Отбележете отговора със знак „Х“.

Не

Не

РАЗДЕЛ ІII – ДЕЙСТВАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
ПО ПЧЕЛАРСТВО
8. Кандидатствам за:
Мярка Б: Борба срещу вароатозата
Да  Б/О 
(Отбележете отговора със знак „Х“. Попълнете таблица по мярка Б: Борба срещу вароатозата)
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Таблица по мярка Б: Борба срещу вароатозата

Препарат

1

Брой пчелни семейства, коЕд. цена за трети- Обща стойност на
ито ще се третират
ране на 1 пчелно
инвестицията
Общо
в т. ч.
в т. ч.
сем-во (в левове)
(в левове)
налични
нови
2

3

4

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

5

6

7=2*5

8=2*6

Пролетно третиране
Варостоп-ленти – с активно в-во
флуметрин
Екостоп-плочки – с активно в-во
тимол и ментово масло
Периц ин (3,2 %) – с ак т ивно
в-во кумафос
Чекмайт плюс-ленти – с активно
в-во кумафос
Байварол-ленти – с активно в-во
флуметрин
Варотом-ленти – активно в-во
тау-флуваланат
Фурмитом (плочки) – с активно
в-во мравчена к-на
Апилайф вар (ленти) – с активно
в-во тимол, камфор, ментол
Есенно третиране
Варостоп-ленти – с активно в-во
флуметрин
Екостоп-плочки – с активно в-во
тимол и ментово масло
Периц ин (3,2 %) – с ак т ивно
в-во кумафос
Чекмайт плюс-ленти – с активно
в-во кумафос
Байварол-ленти – с активно в-во
флуметрин
Варотом-ленти – активно в-во
тау-флуваланат
Фурмитом (плочки) – с активно
в-во мравчена к-на
Апилайф вар (ленти) – с активно
в-во тимол, камфор, ментол
ОБЩО лв. (без/с ДДС)
Колони 6 и 8 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.
Kолони 6 и 8 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.
___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
Мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на
Да  Б/О 
пчелния мед
(Отбележете отговора със знак „Х“. Попълнете таблица по мярка В: Физико-химичен анализ на пчелния мед)
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Таблица по мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед

Изследван показател

Заявено количество – брой проби
(минимум показатели
от 1 до 4)

1

2

Ед. цена по
лимит (в левове)

Обща стойност
на разхода
(в левове)

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

3

4

5=2*3

6=2*4

1. Хидроксиметилфурфурол (ХМФ)
2. Диастазна активност (количествено)
3. Редуциращи захари и захароза
4. Полен
5. Водно съдържание
6. Неразтворими примеси във вода
7. Електропроводимост
8. Свободна киселинност
ОБЩО (лв. без/с ДДС)
Колони 4 и 6 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.
Колони 4 и 6 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.

___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
Мярка Г: Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността

Да

Б/О

Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за
увеличение на пчелина

Да

Б/О

Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства

Да

Б/О

Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки

Да

Б/О

(Отбележете отговора със знак „Х“. Попълнете таблица по мярка Г: Подновяването на пчелните кошери в
общността)

Таблица по мярка Г:
Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността, дейност 1, дейност 2 и дейност 3
Вид на инвестицията

1

Ед. цена за закуЗаявено колипуване на 1 кочество – брой
шер/отводка/па(за Дейност 1 и
2 – не повече от кет пчели/пчелни
майки (в левове)
наличните си
към момента на
кандидатстване
пчелни семейства
и максимум 50)
2

Обща стойност
на инвестицията
(в левове)

без ДДС

с ДДС

без ДДС

с ДДС

3

4

5=2*3

6=2*4

Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличаване на пчелина
Лангстрот – Ру т комплект (3 корпуса,
дъно, капак, покривна табла, рамки)
Лангстрот – Ру т комплект (2 корпуса,
дъно, капак, покривна табла, рамки)
Дадан Блат комплект (плодник, 2 магазина
или 2 корпуса, покривна табла, рамки,
дъно, капак)

С Т Р.
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1
Дадан Блат комплект (плодник, 1 магазин или 1 корпус, покривна табла, рамки,
дъно, капак)
Фарар (4 корпуса, дъно, покривна табла,
капак, рамки)
ОБЩО (дейност 1)

ВЕСТНИК
2
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3

4

5=2*3

6=2*4

Дейност 2: Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства
Пакети пчели (голи роеве)
Отводки
ОБЩО (дейност 2)
Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки
Пчелни майки – за подмяна на съществуващите негодни майки
ОБЩО (дейност 3)
ОБЩО (лв. без/с ДДС за Дейност 1, Дейност 2 и Дейност 3)
Колони 4 и 6 (лв. с ДДС) се попълват само в случай, че се кандидатства за невъзстановим ДДС.
Kолони 4 и 6 не се попълват от кандидати, които са регистрирани лица по смисъла на ЗДДС.

__________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
РАЗДЕЛ ІV – ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ И СПЕЦИФИЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ
9. Общи документи за всички мерки
1.

Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал (в случай че документите
се подават от упълномощеното лице)
2. Копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената
стойност, в случай че кандидатът е регистриран по ЗДДС
3. Удостоверение за актуално състояние на лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ, издадено не по-рано от един месец преди подаване на заявлението за подпомагане
(отговор Б/О за кандидатите ФЛ, ЕТ и ЮЛ)
4. Удостоверение от окръжен съд, че кандидатът не е в процедура на ликвидация,
издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението
(за лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ)
5. Удостоверение от окръжен съд, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност
или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от
месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението (за лицата, регистрирани
по ЗЮЛНЦ)
6. Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпомагане по съответната мярка
7. Копие на заверена за текущата стопанска година регистрационна карта за регистрация като земеделски производител съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители заедно с
анкетна карта към регистрацията като земеделски производител, с регистрирани
пчелни семейства и номер на пчелина – представя се актуална анкетна карта с
приложен формуляр за всеки един от пчелините на ползвателя
8. Копие от ветеринарномедицински дневник, удостоверяващ броя пчелни семейства
под ветеринарен контрол – представя се ВМД за всеки един от пчелините на
ползвателя
(Отбележете отговора със знак „Х“)

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Да

10. Специфични документи и декларации по мерки и дейности
Мярка Б: Борба срещу вароатозата
1.

Да

Декларирам, че ще закупя заявените препарати от доставчик, с който не сме Да
свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по
пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

Б/О
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2.

Декларирам, че ще закупя одобрени от Българската агенция по безопасност на Да
храните препарати за пролетното и/или есенното третиране на пчелните семейства

3.

Декларирам, че ще закупя препаратите от лицензирана ветеринарномедицинска Да
аптека съгл. чл. 377, ал. 2 и чл. 366, ал. 2 от ЗВД

4.

Декларирам, че за всяко от третиранията по т. 2 ще използвам само един вид Да
препарат за всички пчелни семейства

5.

Декларирам, че ще използвам препарати с различно активно вещество за про- Да
летното и есенното третиране на пчелните семейства

6.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай Да
че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед

Да

1.

Декларирам, че анализите ще се извършат в акредитирана за дейността си лабо- Да
ратория за извършване на физико-химичен анализ на пчелен мед

2.

Декларирам, че ще извърша анализ на пчелен мед, добит от пчелни семейства, Да
отглеждани в собствения/те ми пчелин/пчелини, минимум по показателите от 1
до 4 от таблицата по мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед, за всяка от изследваните проби от партидите
си пчелен мед

3.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай Да
че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Б/О
Б/О

Б/О

Мярка Г: Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността

Да

Б/О

Дейност 1: Закупуване на нови кошери за подмяна на стари негодни и/или за увеличение на пчелина

Да

Б/О

1.

Декларирам, че към момента на кандидатстване не притежавам повече от 150
броя пчелни семейства включително

2.

Декларирам, че заявените за закупуване кошери са нови и с модел, комплект и Да
материал за изработка, допустими по Националната програма по пчеларство

3.

Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме
Да
свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

4.

Декларирам, че не кандидатствам за закупуване на нови празни кошери по
Програмата за развитие на селските райони по Регламент 1698/2005

Да

5.

Декларирам, че притежавам минимум 20 пчелни семейства към датата на кандидатстване

Да

6.

Декларирам, че не съм получил финансиране по предходните тригодишни про- Да
грами за закупуване общо на 150 и повече кошери

7.

Декларирам, че не извършвам дейности, свързани с производство на кошери

8.

Декларирам, че ще практикувам пчеларство поне три години след изплащане
Да
на помощта

9.

Декларирам, че ще заселя новозакупените кошери с пчелни семейства към датата
Да
на подаване на заявление за плащане

10.

Копие на документ, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството
(приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията
Да
и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за
периода 2014 – 2016 г.)

Б/О

Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата
на кандидатстване (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от На- Да
редбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.)

Б/О

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай Да
че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Б/О

11.

12.

Да

Да

__________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
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Да

Б/О

1.

Декларирам, че ще закупя голи роеве и/или отводки от пчелини, регистрирани
по реда на чл. 2, ал. 2, т. 3 от Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предДа
лагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и
реда за водене на регистър

2.

Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата
Да
за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по
пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

3.

Декларирам, че ще практикувам пчеларство поне три години след изплащане
Да
на помощта

4.

Декларирам, че притежавам минимум 20 пчелни семейства към датата на канДа
дидатстване

5.

Декларирам, че не съм получил финансиране по предходните тригодишни проДа
грами за закупуване общо на 150 и повече отводки/голи роеве

6.

Декларирам, че не съм регистриран като производител на пакети (голи роеве)
и отводки съгласно Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на
Да
пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за
водене на регистър

7.

Копие на документ, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството
(приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията
Да
и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за
периода 2014 – 2016 г.)

Б/О

Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата
на кандидатстване (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от На- Да
редбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.)

Б/О

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай
Да
че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Б/О

8.

9.

Дейност 3: Разходи за закупуване на пчелни майки

Да

Б/О

1.

Декларирам, че ще закупя пчелни майки от пчелини, регистрирани по реда на
чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на
Да
пазара на елитни и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за
водене на регистър

2.

Декларирам, че ще закупя заявените активи от доставчик, с който не сме свързани лица по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Наредбата
Да
за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.

3.

Декларирам, че ще практикувам пчеларство поне три години след изплащане
Да
на помощта

4.

Декларирам, че не съм регистриран като производител на пчелни майки съгласно Наредба № 47/11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни Да
и племенни пчелни майки и/или отводки (рояци) и реда за водене на регистър

5.

Запознат съм, че като регистриран по Наредба № 47 от 2003 г. производител на
отводки мога да кандидатствам само за закупуване на пчелни майки за подмяна Да
на основните семейства

Б/О

Копие на документ, доказващ наличие на квалификация в областта на пчеларството
(приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията
Да
и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за
периода 2014 – 2016 г.)

Б/О

Копие на анкетна карта за регистрация като земеделски производител, удостоверяваща регистрация на кандидата за повече от 1 година, считано към датата
на кандидатстване (приложим във връзка с оценка съгласно чл. 30, ал. 3 от На- Да
редбата за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2014 – 2016 г.)

Б/О

6.

7.
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Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в случай Да
че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

С Т Р. 5 9
Б/О

При подаването на заявлението за подпомагане придружаващите го документи следва да бъдат подредени в горепосочения ред.
11. Обща стойност на инвестицията
Мерки по Националната програма по пчеларство

Обща стойност на инвестицията/разхода
(в левове)*
без ДДС
с ДДС

Мярка Б: Борба срещу вароатозата
Мярка В: Мерки за подкрепа на извършването на
физико-химичен анализ на пчелния мед
Мярка Г: Мерки за подкрепа на подновяване на
пчелните кошери в общността
ОБЩО
ОБЩО

цифром

словом
*Общата стойност на инвестицията/разхода по мерки трябва да съответства на общата стойност на инвестицията/разхода, определена в таблицата за съответната мярка в раздел III на заявлението за подпомагане.

С подписването на заявлението за подпомагане декларирам, че съм запознат с правилата за отпускане
на финансова помощ от РА и съм съгласен посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени
на място от служители на РА към ДФ „Земеделие“ и упълномощени представители на Европейската
комисия.
___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат

Приложение № 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата _____________________________
____________________________________________________
с ЕГН: ________________________ в качеството ми на 3
____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ
СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под
идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във
връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ,
във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители,
наредбите, свързани с директните плащания
на площ, Програмата за развитие на селските
райони и наредбите, свързани с прилагането
є, Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във
връзка с кандидатстване и участие по схемите
3
Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или мярка, по която се кандидатства.

и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до
кандидати, бенефициенти и/или упълномощени
от тях лица, не се предоставя на трети лица,
освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят
доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична
карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във
връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване
за упълномощените лица ДФЗ обработва следните
категории лични данни: три имена, ЕГН, данни
от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените
данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите. Всяко физическо лице има право
на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на
коригиране на същите при условията и реда,
предвидени в ЗЗЛД.
Дата: _____________ Декларатор: _______________
			
(подпис)
Информация по чл. 19 и 20 от Закона
за защита на личните данни
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под
идентификационен номер 197214.
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ДФЗ обработва лични данни, събрани във
връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ,
във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители,
наредбите, свързани с директните плащания
на площ, Програмата за развитие на селските
райони и наредбите, свързани с прилагането
є, Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във
връзка с кандидатстване и участие по схемите
и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до
кандидати, бенефициенти и/или упълномощени
от тях лица, не се предоставя на трети лица,
освен при наличие на изрично съгласие и/или
в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят
доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична
карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във
връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване
за упълномощените лица ДФЗ обработва следните
категории лични данни: три имена, ЕГН, данни
от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените
данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп
до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на
същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.

Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА
„НЕРЕДНОСТ“ И „ИЗМАМА“*
Долуподписаният/ата _____________________________
____________________________________________________
с ЕГН: ________________________ в качеството ми на
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
Декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ)
№ 2988/95 НА СЪВЕТА, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на
разпоредба на правото на Общността в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за
резултат нарушаването на общия бюджет на
Общностите или на бюджетите, управлявани
от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени
ресурси, които се събират направо от името на
Общностите или посредством извършването на
неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от
26.07.1995 г. за защита на финансовите интереси
на Европейските общности, а именно:
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Под „измама“ следва да се разбира:
а) по отношение на разходите всяко умишлено
действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене
на средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани от или
от името на Европейските общности,
– укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение със същия резултат,
– използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално
са били отпуснати,
б) по отношение на приходите всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на
средствата от общия бюджет на Европейските
общности или бюджетите, управлявани от или
от името на Европейските общности,
– укриване на информация като нарушение
на конкретно задължение със същия ефект,
– злоупотреба с правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по
които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/или измами, а именно:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА
или до компетентното вътрешно звено, отговорно
за проверката на получените сигнали – дирекция
„Противодействие на измамите“.
При наличие на съмнение за свързаност по
смисъла на ЗПУКИ на лицата по предходната
точка, отговорни за проверката на получения
сигнал, с лице, за което се отнася сигналът за
нередност, информацията се подава директно до
един или няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
– до заместник-министъра на земеделието и
храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/
схема, по която се кандидатства;
– до директора на дирекция „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“
(АФКОС);
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: __________________________
Подпис на деклариращия: ___________
* Декларацията се подписва от кандидата – ФЛ, или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на ЕТ или ЮЛ.
Когато управляващите кандидата/ползвателя са
повече от едно лице, декларацията се попълва
и подава по един екземпляр за всички лица от
управителните органи на кандидата/ползвателя,
а в случай че членове са юридически лица – от
техния представител в съответния управителен
орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Приемът на заявления за подпомагане се
извършва в ОД на ДФЗ, ОПСМП – по постоянно местожителство на кандидата – физическо
лице (по лична карта), и адрес на управление
на кандидата – юридическо лице.
Срокът за стартиране на приема на заявленията се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Съгласно Националната
програма по пчеларство за тригодишния период
2014 – 2016 г. приемът на заявления за подпомагане по всички мерки на програмата се спира
окончателно от 16 юли на текущата финансова
година.
1. Дата: Собственоръчно се попълват датата
на подаване на заявлението за подпомагане, име,
фамилия и подпис.
2. Печат: Поставя се печатът на юридическото лице.
3. При подаване на заявление за подпомагане
кандидатът/упълномощеното лице задължително
представя валиден документ за самоличност.
4. Във всички случаи заявленията и приложените към тях заверени „Вярно с оригинала“
копия на изискуеми документи се подписват
лично от кандидата и се подават от кандидата
или от упълномощеното лице след представяне
на изрично нотариално заверено пълномощно,
даващо правно основание за подаване на заявление за подпомагане, подписване на документи
и сключване на договор с ДФЗ по Националната
програма по пчеларство.
5. При подаване на заявлението кандидатът/
упълномощеното лице е длъжен да представи
оригиналите на всички изискуеми документи,
които да бъдат сравнени с представените заверени от кандидата копия от експерт от ОД на
ДФЗ, ОПСМП.
6. В случай че в представените документи
са нанасяни корекции, същите следва да бъдат
заверени от длъжностните лица, които са ги
извършили.
7. При подаването на заявлението за подпомагане придружаващите го документи следва да
бъдат подредени в посочения в заявлението ред.
8. Общи изисквания за одобрение на заявлението за подпомагане: Отговорите на всички
въпроси следва да бъдат „Да“, с изключение на
тези, свързани с раздел I „Обща информация за
кандидата“. С Б/О (без отговор) следва да бъде
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отговорено на въпроси, които не се отнасят за
кандидата.
9. Декларативната част на заявлението се
подписва (полагат се трите имена и подпис) от:
– физическото лице, когато кандидатът/ползвателят е физическо лице;
– физическото лице – търговец или представляващия едноличния търговец, когато кандидатът/ползвателят е ЕТ;
– у правител ят на юридическото лице, от
членовете на управителния орган, както и от
временно изпълняващите такива длъжности
(включително прокурист или търговски представител), когато кандидат ът/ползвател ят е
юридическо лице.
10. На декларацията „1. Ще се пререгистрирам като земеделски производител съгласно
изискванията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители“ се отбелязва „Б/О“
само в случай, когато кандидатът е направил
първоначална регистрация за текущата стопанска
година и не подлежи на пререгистрация.
11. В посоченото в т. 4 „Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване
на подпомагане по съответната мярка“ следва
да бъде посочена конкретната мярка или мерки, по които е взето решение за ползване на
подпомагане.
12. В таблиците по мерки и дейности от заявлението се попълва единична и обща цена на
инвестицията, за която се кандидатства. Цените
следва да са без ДДС – за регистрираните по
ЗДДС лица, или със ДДС – за лицата, които нямат регистрация по ЗДДС и ще ползват правото
на финансиране на невъзстановим за тях ДДС.
Ако не желаете да ползвате правото си на
финансиране на разхода Ви за невъзстановим
ДДС, следва да отбележите „Да“ на декларацията
по съответната мярка/дейност „Декларирам, че
няма да упражня правото си да получа финансиране
на невъзстановим ДДС (в случай че в таблицата е
заявена цена без ДДС)“. „Б/О“ на тази декларация
се отбелязва в случаите, когато се кандидатства
за финансиране на невъзстановим ДДС.
13. В колона 4 „в т. ч. нови“ на таблица по
мярка Б: Борба срещу вароатозата (раздел III
на заявлението) се записват пчелните семейства,
които кандидатът ще закупи и/или произведе
след датата на подаване на заявлението за подпомагане.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

Приложение № 5б
към чл. 23, ал. 1
„НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО
ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2016 Г.“
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Попълва се от експерт ОМП/ДСПМ/ЦУ/РА
УРН

I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I

УИН

I_ _I_ _I/I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I / I_ _I_ _I_ _I_ _I_ _I

Дата на подаване на заявлението: I_ _I_ _I/I_ _I_ _I/I_ _I_ _I_ _I_ _I
Подпомаган съм по Програмата
Година

Да

Не

Идентификационен №

Мярка Д

2014
2015
2016
РАЗДЕЛ І – ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
1. Юридическо лице/сдружение по ЗЮЛНЦ
Наименование:
БУЛСТАТ:

ЕИК към Агенция по вписванията:

Съдебна регистрация:
Адрес на управление:
Град/село:

ПК:

Община:

ПК:

Община:

Ул. №:
Адрес за кореспонденция:
Град/село:
Ул. №:
Телефон:

Мобилен телефон:

Факс:

E-mail:

Управител:
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЛК №

Издадена от:

Дата:

ЕГН:

ЛНЧ:

2. При подаване от упълномощено лице
Име:

Презиме:

Фамилия:

ЛК №:

Издадена от:

Дата:

ЕГН:

Пълномощно №:

От дата:

Заверено от нотариус (име и рег. № на НК ):
3. Данни за банкова сметка
Титуляр:
IBAN:

BIC код:

Банка:
Прилагам документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка Да
(този документ е изискуем само в случай че банковата сметка е различна от тази,
посочена в ИСАК при последната актуализация на личните данни на ползвателя):

Б/О

___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

РАЗДЕЛ II – Декларирам, че:
1.

Декларирам, че ще закупя заявените за закупуване активи от доставчик, с
когото не сме свързани лица по смисъла на Търговския закон (параграф 1
от допълнителните разпоредби на ТЗ).
Да

Б/О

2.

Заявеното за закупуване оборудване не е втора употреба.

Б/О

3.

Не кандидатствам за финансиране на предмета на инвестиция по настоящото
заявление по други програми или инструменти на ЕС.
Да

4.

Няма изискуеми задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата.
Да

5.

Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към държавния
бюджет ще ми бъде отказано субсидиране.
Да

6.

Запознат съм, че при наличие на изискуеми задължения към Държавен
фонд „Земеделие“ одобрената субсидия по настоящото заявление ще ми
бъде намалена с размера на изискуемото задължение.
Да

7.

Съгласен съм да предоставя личните си данни на Разплащателната агенция
във връзка с кандидатстването ми по Националната програма по пчеларство. Съгласен съм личните ми данни да бъдат разкривани и предоставяни
на трети лица единствено в случаите, когато това разкриване се изисква от
закон или регламент.
Да

8.

Декларирам, че не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

Да

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
9.

Ще подам своевременно заявление за отказ от подпомагане в момента, в
който преценя, че няма да реализирам инвестиционните разходи, заложени
в заявлението за подпомагане.
Да

10.

Регистриран съм по ЗДДС.

11.

Не съм създал изкуствено условия за получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на Програмата и чл. 193 от
Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета.
Да

12.

Декларирам, че желая да получа междинно плащане по договора с ДФ
„Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Да

13.

Известно ми е, че за неверни декларирани данни нося отговорност по чл.
248а и чл. 313 от НК.
Да

Да

Не

Не

Б/О

___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
РАЗДЕЛ III – А. КАНДИДАТСТВАМ ЗА:
Мярка Д: Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми
Тема 1 – Изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от пчели
и пчелен прашец, взети от пчелини в различни региони на България
Тема 2 – Проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в смърчовите
гори в района на Родопите

Да

Б/О

Да

Б/О

Да

Б/О

Тема 3 – Установяване на причините за загуба на пчелни семейства чрез проучване
на различни индикатори за наличие на стресови фактори, влияещи върху размно- Да
Б/О
жаването, генетичния и здравния статус на медоносната пчела в България
___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
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РАЗДЕЛ IV – СПИСЪК НА ИЗИСКВАНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
Б. Общи документи за всички теми на мярката
1.

Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор за ЮЛ по ЗЮЛНЦ

2.

Копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или
Да
на по-висшата научна институция, към която институтът се числи като ЮЛ

3.

Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпоДа
магане по съответната мярка

4.

Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал (в случай че документите се подават от упълномощено лице) и решение на Управителния орган на Да
ЮЛ за упълномощаване

Б/О

5.

Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд в
рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпо- Да
магане (за лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ)

Б/О

6.

Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят не е в процедура на ликвидация,
издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за Да
плащане (за лицата, регистрирани по ЗЮЛНЦ)

Б/О

7.

Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят не е обявен в несъстоятелност
или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от
Да
месеца, предхождащ датата на подаване на заявката (за лицата, регистрирани
по ЗЮЛНЦ)

Б/О

Да

Попълнена таблица на допустимите инвестиции и/или разходи по групи (на
Да
хартиен и електронен носител)
В. Специфични документи и декларации
8.

Мярка Д: Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването Да
на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти
Тема 1 – Изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от
пчели и пчелен прашец, взети от пчелини в различни региони на България

Да

Б/О

Б/О

1.

Проект за изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от Да
пчели и пчелен прашец, взети от пчелини в различни региони на България, с
подробно описание на необходимите дейности

2.

Подробен финансов план по видове разходи, включващ детайлна обосновка на Да
всеки един от заложените разходи

3.

Положително становище на оценяваща комисия за одобрение на проект за Да
изследване на наличието на тежки метали и пестициди в проби от пчели и
пчелен прашец, взети от пчелини в различни региони на България

4.

Копие от инвентарна книга, от което да е видно, че кандидатът не разполага Да
със заявените за финансиране активи към момента на кандидатстването или
същите са напълно амортизирани

Б/О

Б/О

5.

Документ за собственост на съществуващото оборудване

6.

Сертификат за акредитация на лабораторията, в която е предвидено да бъдат Да
извършени заложените в научния проект изследвания и анализи, акредитирана
за дейността си от Българска служба по акредитация за съответните дейности
(в оригинал)

7.

Опис на необходимите за реализиране на научния проект материали и консу- Да
мативи (количество, дейност, период)

8.

Методология и методика на предвидените в проекта научни изследвания с Да
подробно описани необходимите материали и консумативи, вкл. вид, единица
мярка и количество

9.

Документи, удостоверяващи преподаването на дисциплината „пчеларство“ и/ Да
или „пчелна патология“ при кандидатите – университети и висши училища

10.

Да

Б/О

Документи, удостоверяващи извършването на изследвания в областта на пче- Да
Б/О
ларството при кандидатите – научни институти
___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
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11.

Сертификат за акредитация на лабораторията, в която е предвидено да бъдат
извършени заложените в научния проект изследвания и анализи, акредитирана Да
за съответните дейности от Българска служба по акредитация (в оригинал)

12.

Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всяка заявена
разходна позиция на стойност над 15 000 лв., както и в случай, че тя е част от
доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност
повече от 15 000 лв., които съдържат дата на издаване (не по-късно от датата
на сключване на договора с избрания оферент), срок на валидност, подпис и
Да
печат на оферента. В офертите се описва цената, която следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС, всички включени в цената данъци,
мита и вносни такси. Офертите се придружават от технически спецификации
в необходимите случаи. Конкурентни оферти не се изискват при придобиване
на ноу-хау, патентни права и лабораторни изследвания.

Б/О

13.

Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата
Да
с най-ниска цена

Б/О

14.

Декларирам, че не са предвидени средства от националния бюджет за оборудване на института, университета, висшето училище или научното пчеларско Да
сдружение за съответната година

15.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в слуДа
чай, че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Б/О

Тема 2 – Проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в смърчовите
Да
гори в района на Родопите

Б/О

1.

Проект за проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в
смърчовите гори в района на Родопите с подробно описание на необходимите Да
дейности

2.

Подробен финансов план по видове разходи, включващ детайлна обосновка на
Да
всеки един от заложените разходи

3.

Положително становище на оценяваща комисия за одобрение на проект за
проучване на продуцентите на мана и на мановия мед от тях в смърчовите Да
гори в района на Родопите

4.

Копие от инвентарна книга, от което да е видно, че кандидатът не разполага
със заявените за финансиране активи към момента на кандидатстването или Да
същите са напълно амортизирани

Б/О

5.

Документ за собственост на съществуващото оборудване

Б/О

6.

Сертификат за акредитация на лабораторията, в която е предвидено да бъдат
извършени заложените в научния проект изследвания и анализи, акредитиДа
рана за съответните дейности от Българска служба по акредитация (в оригинал)

7.

Опис на необходимите за реализиране на научния проект материали и консумативи (количество, дейност, период)

Да

8.

Методология и методика на предвидените в проекта научни изследвания с
подробно описани необходимите материали и консумативи, вкл. вид, единица мярка и количество

Да

9.

Документи, удостоверяващи преподаването на дисциплината „пчеларство“ и/или „пчелна патология“ при кандидатите – университети и вис- Да
ши училища

Б/О

Документи, удостоверяващи извършване на проучвания за насекомни
вредители по иглолистната дървесна растителност и анализи на пчелни
продукти при кандидатите – научни институти

Да

Б/О

Сертификат за акредитация на научен институт или университет и висше училище, устав на научното пчеларско сдружение, регистрирано по
реда на ЗЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност

Да

10.

11.

Да

___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат
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12.

Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всяка заявена
разходна позиция на стойност над 15 000 лв., както и в случай че тя е част от
доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност
повече от 15 000 лв., които съдържат дата на издаване (не по-късно от датата
на сключване на договора с избрания оферент), срок на валидност, подпис и
Да
печат на оферента. В офертите се описва цената, която следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС, всички включени в цената данъци,
мита и вносни такси. Офертите се придружават от технически спецификации
в необходимите случаи. Конкурентни оферти не се изискват при придобиване
на ноу-хау, патентни права и лабораторни изследвания.

Б/О

13.

Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата
Да
с най-ниска цена

Б/О

14.

Декларирам, че не са предвидени средства от националния бюджет за оборудване на института, университета, висшето училище или научното пчеларско Да
сдружение за съответната година

15.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в
случай че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Да

Б/О

Тема 3 – Установяване на причините за загуба на пчелни семейства чрез проучване на различни индикатори за наличие на стресови фактори, влияещи върху
Да
размножаването, генетичния и здравния статус на медоносната пчела в България

Б/О

1.

Проект за установяване на причините за загуба на пчелни семейства чрез
проучване на различни индикатори за наличие на стресови фактори, влияещи върху размножаването, генетичния и здравния статус на медоносната
пчела в България

Да

2.

Подробен финансов план по видове разходи, включващ детайлна обосновка
на всеки един от заложените разходи

Да

3.

Положително становище на оценяваща комисия за одобрение на проект за
установяване на причините за загуба на пчелни семейства чрез проучване
на различни индикатори за наличие на стресови фактори, влияещи върху
Да
размножаването, генетичния и здравния статус на медоносната пчела в България

4.

Копие от инвентарна книга, от което да е видно, че кандидатът не разполага
със заявените за финансиране активи към момента на кандидатстването или Да
същите са напълно амортизирани

Б/О

5.

Документ за собственост на съществуващото оборудване

Б/О

6.

Сертификат за акредитация на лабораторията, в която е предвидено да бъдат
извършени заложените в научния проект изследвания и анализи, акредитиДа
рана за съответните дейности от Българска служба по акредитация (в оригинал)

7.

Опис на необходимите за реализиране на научния проект материали и консумативи (количество, дейност, период)

Да

8.

Методология и методика на предвидените в проекта научни изследвания с
подробно описани необходимите материали и консумативи, вкл. вид, единица мярка и количество

Да

9.

Документи, удостоверяващи преподаването на дисциплината „пчеларство“ и/
Да
или „пчелна патология“ при кандидатите – университети и висши училища

Б/О

10.

Документи, удостоверяващи извършване на изследвания в областта на
пчеларството – научни институти

Да

Б/О

11.

Сертификат за акредитация на научен институт или университет и висше училище, устав на научното пчеларско сдружение, регистрирано по
реда на ЗЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност

Да

Да

___________________________________________________________________________________________________________
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Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всяка
заявена разходна позиция на стойност над 15 000 лв., както и в случай,
че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от 15 000 лв., които съдържат дата на
издаване (не по-късно от датата на сключване на договора с избрания
12. оферент), срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите
Да
се описва цената, която следва да бъде определена в левове или евро с
описан ДДС, всички включени в цената данъци, мита и вносни такси.
Офертите се придружават от технически спецификации в необходимите
случаи. Конкурентни оферти не се изискват при придобиване на ноу-хау,
патентни права и лабораторни изследвания.
13.

Обяснителна записка във всеки един от случаите, когато не е избрана
офертата с най-ниска цена

14.

Декларирам, че не са предвидени средства от националния бюджет за
оборудване на института, университета, висшето училище или научното Да
пчеларско сдружение за съответната година

15.

Запознат съм, че няма да получа финансиране на невъзстановим ДДС (в
Да
случай че в ТДИ е заявена цена без ДДС)

Да

Б/О

Б/О

Б/О

При подаването на заявлението за подпомагане документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
Общ размер на инвестицията: __________________
_____________________________________________лева.
цифром
словом
(Сумата трябва да съответства на записаната в таблицата за допустими инвестиции).
С подписването на Заявлението за подпомагане декларирам, че съм запознат с правилата за
отпускане на финансова помощ от РА и съм съгласен посочените от мен факти и обстоятелства да
бъдат проверени на място от служители на РА към ДФ „Земеделие“ и упълномощени представители
на Европейската комисия.
___________________________________________________________________________________________________________
дата/трите имена/подпис на кандидата/печат

Приложение № 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ____________________________________________________________________________________
с ЕГН: ________________________ в качеството ми на 4 _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по
смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214. ДФЗ обработва лични данни, събрани във
връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка
със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани
с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и наредбите, свързани с
прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство
и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не
се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата: _______________________
			

Декларатор: _______________________
(подпис)

4
Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната
схема или мярка, по която се кандидатства.
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Информация по чл. 19 и 20 от Закона
за защита на личните данни
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични
данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита
на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под
идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във
връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ,
във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители,
наредбите, свързани с директните плащания
на площ, Програмата за развитие на селските
райони и наредбите, свързани с прилагането
є, Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във
връзка с кандидатстване и участие по схемите
и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до
кандидати, бенефициенти и/или упълномощени
от тях лица, не се предоставя на трети лица,
освен при наличие на изрично съгласие и/или
в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят
доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична
карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във
връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване
за упълномощените лица ДФЗ обработва следните
категории лични данни: три имена, ЕГН, данни
от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените
данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп
до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на
същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.

Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ПОНЯТИЯТА
„НЕРЕДНОСТ“ И „ИЗМАМА“*
Долуподписаният/ата _____________________________
____________________________________________________
с ЕГН: ________________________ в качеството ми на
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ)
№ 2988/95 НА СЪВЕТА, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на
разпоредба на правото на Общността в резултат
на действие или бездействие от икономически
оператор, което е имало или би имало за резултат
нарушаването на общия бюджет на Общностите
или на бюджетите, управлявани от тях, или
посредством намаляването или загубата на при-
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ходи, произтичащи от собствени ресурси, които
се събират направо от името на Общностите или
посредством извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1 от Конвенцията от
26.07.1995 г. за защита на финансовите интереси
на Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира:
а) по отношение на разходите всяко умишлено
действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или нередно теглене
на средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани от или
от името на Европейските общности,
– укриване на информация в нарушение на
конкретно задължение със същия резултат,
– използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално
са били отпуснати,
б) по отношение на приходите всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до неправомерно намаляване на
средствата от общия бюджет на Европейските
общности или бюджетите, управлявани от или
от името на Европейските общности,
– укриване на информация като нарушение
на конкретно задължение със същия ефект,
– злоупотреба с правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по
които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/или измами, а именно:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА
или до компетентното вътрешно звено, отговорно
за проверката на получените сигнали – дирекция
„Противодействие на измамите“.
При наличие на съмнение за свързаност по
смисъла на ЗПУКИ на лицата по предходната
точка, отговорни за проверката на получения
сигнал, с лице, за което се отнася сигналът за
нередност, информацията се подава директно до
един или няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
– до заместник-министъра на земеделието и
храните, в чийто ресор попада пазарната мярка/
схема, по която се кандидатства;
– до директора на дирекция „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“
(АФКОС);
– до Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: _______________________
Подпис на деклариращия: ________________
*Декларацията се подписва от кандидата – ФЛ,
или от представляващия и управляващия кандидата в случаите на ЕТ или ЮЛ. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно
лице, декларацията се попълва и подава по един
екземпляр за всички лица от управителните органи
на кандидата/ползвателя, а в случай че членове
са юридически лица – от техния представител в
съответния управителен орган и от прокуристите
и търговските пълномощници, когато има такива.
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Приложение № 3
ОПИС
НА ЗАКУПЕНИТЕ И УПОТРЕБЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ
(КОЛИЧЕСТВО, ДЕЙНОСТ, ПЕРИОД) ПО ПРОЕКТ
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ПО МЯРКА Д: „СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО
НА ПРАКТИКА НА ПРИЛОЖНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ПЧЕЛАРСТВОТО И ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ“ НА „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО
ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2016 Г.“
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството ми на ....................................................................................................................................................
...................................................................................................................... на ............................................................,
(управител, собственик, изп. директор)
(наименование на ЮЛ)
ползвател по Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 г., прием ......... г.,
УИН ..........................................., договор №........................../..............................
Декларирам, че закупените материали и консумативи по проекта по мярка Д са използвани,
както следва:
Фактура
№......../
дата
1

Вид на
РазКоличество
Ед.
материала/
фамярзакупе- употре- остатък
консуматива совка
ка
но
бено
2

3

4

Дата:..................................................................

5

6

7

Вложен
Място на Период
във:/
използна изИзползван
ване
ползване
за:
8

9

10

Декларатор:......................................................................
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
1. Данните за идентификацията на кандидата
се генерират автоматично от информационната
система.
2. Липсата/наличието на изискуеми задължения към ДФ „Земеделие“ – Национални схеми и
РА, се декларират от кандидата и се проверяват
впоследствие от служителите на РА.
3. Дата: Въвежда се датата на подаване на
заявлението.
4. Печат: Поставя се печатът на юридическото лице.
5. Декларативната част на заявлението се
подписва (полагат се трите имена и подпис) от:
управителят на юридическото лице, от членовете
на управителния орган, както и от временно
изпълняващите такива длъжности (включително
прокурист или търговски представител), когато
кандидатът/ползвателят е юридическо лице.
6. В секция „А“ се отбелязва темата, по която
се кандидатства. Тези теми, които не са в обхвата
на подаденото заявление, се отбелязват с Б/О.
7. В секция „Б“ се проверяват общите документи за всички теми. Отговорите на всички
въпроси следва да бъдат с „Да“, може да бъде
отговорено с Б/О (без отговор) на въпроси, които нямат отношение към кандидата и мерките/
темите, по които кандидатства.
8. В посоченото в т. 4 „Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване
на подпомагане по съответната мярка“ следва
да бъде посочена конкретната мярка или мерки, по които е взето решение за ползване на
подпомагане.
9. Секция „В“ се попълва само за темата,
за която се отнася заявлението. Отговорите на
всички въпроси следва да бъдат с „Да“, може да
бъде отговорено с Б/О (без отговор) на въпроси,
които не се отнасят за кандидата.
10. Ако не желаете да ползвате правото си на
финансиране на разхода Ви за невъзстановим ДДС,
следва да отбележите „Да“ на декларацията по
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съответната мярка/тема „Декларирам, че няма
да упражня правото си да получа финансиране на
невъзстановим ДДС (в случай че в таблицата е
заявена цена без ДДС)“. „Б/О“ на тази декларация
се отбелязва в случаите, когато се кандидатства
за финансиране на невъзстановим ДДС.
След като заявлението бъде въведено в ИСАК,
то се разпечатва и подписва от кандидата. Това
гарантира, че данните са въведени правилно.
8674

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2874-НС
от 25 ноември 2013 г.
На 22 ноември 2013 г. на основание чл.
72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на
Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител
Атанаска Михаилова Тенева, избрана от 16.
многомандатен изборен район – Пловдив,
издигната от КП „Коалиция за България“ в
42-то Народно събрание.
На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител
в 16. многомандатен изборен район – Пловдив,
Кирчо Георгиев Атанасов от листата на КП
„Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
8794
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-1531
от 1 ноември 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от
Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за предоставяне на разрешение за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 2 ЗПБ, в площ „Попов“ с размер 0,209 кв. км,
разположена на територията на община Кърджали,
област Кърджали, с координати на характерните
гранични точки съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: до 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. IV от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга: до
90 дни от датата на обнародване на заповедта в
„Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 905 на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 230, 02/9263 205, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 1000 лв. (без включен ДДС), внесени по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG79BNBG96613000102601, BIC BNBGBGSD;
в платежното нареждане следва да бъде записано:
„За закупуване на тръжни книжа за площ „Попов“;
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето, което
получава закупените книжа, подписва приемнопредавателен протокол и декларация за опазване
тайната на сведенията, които се съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление в запечатан
плик на български език за участие в търга и
приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за

подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на икономиката и енергетиката
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Попов“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 5000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в търга, по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC BNBGBGSD.
В платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в търг за площ „Попов“. Същото
се прилага към заявлението за участие в търга.
8. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга, съгласно приложение № 2.
9. Определям срок за внасяне на ценовите предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерството на икономиката и
енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 106 544 лв.
(без включен ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе явен
търг между тях, при който наддаването да започне от предложената еднаква най-висока цена със
стъпка на наддаване 5327 лв. (без включен ДДС),
представляващи 5 на сто от първоначалната цена
по т. 10.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
14. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
15. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
към т. 1
Сп исък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Попов“
(Координатна с истема 1970 г.)
№

X [m]

Y [m]

1.

4546258,4

9415600,0

2.

4546298,3

9415597,6

3.

4546606,6

9415805,2

4.

4546651,6

9415806,5
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№

X [m]

Y [m]

5.

4546649,0

9415901,5

6.

4546543,0

9416005,5

7.

4546549,7

9416339,9

8.

4546258,4

9416339,9

Приложение № 2
към т. 8
Изисквания за наличие на минимални
управленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи
препоръки (минимум 2 броя) от бизнес партньори
(оригинали или нотариално заверени), които да
удостоверяват техните управленски възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва един
геологопроучвател и един минен специалист, всеки
с трудов стаж по специалността минимум 3 години.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал общ оборот от дейността си за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 200 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръкa от банковa или другa финансовa
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на ангажиментите
по договора за търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Попов“, в размер не по-малко от 150 000 лв.,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи
писмо-намерение от банкова или друга финансова
институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на
ангажиментите по договора за търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, в площ „Попов“, в размер не по-малко
от 150 000 лв.
Кандидатът може да използва финансовите
възможности на други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за търсене и
проучване, при условие че докаже, че ще има на
свое разположение тези ресурси.
8830
ЗАПОВЕД № РД-16-1587
от 13 ноември 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
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1. Да се проведе неприсъствен конкурс за
предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Вършило“ с размер 190,6 кв. км, разположена на територията на община Средец и община Созопол,
област Бургас, с координати на граничните точки
съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга, съгласно приложение № 2.
4. Определям срок за провеждане на конкурса:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародването
на заповедта в „Държавен вестник“ конкурсните
документи се получават в стая 905 на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 215, 02/9263 164, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на конкурсните книжа на стойност 1000 лв., внесени по сметка на Министерството на икономиката
и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG 9661 3000
1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното
нареждане следва да бъде записано: „За закупуване на конкурсни книжа за площ „Вършило“;
в документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените конкурсни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в конкурсните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17 ч. на 30-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ кандидатите подават в деловодството
на Министерството на икономиката и енергетиката, София, ул. Триадица 8, писмено заявление
за участие в конкурса и приложенията към него,
изискуеми съгласно българското законодателство
и конкурсните книжа, включително документ за
внесена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма по Закона за подземните богатства,
одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.
Таксата се внася по сметка на Министерството на
икономиката и енергетиката – IBAN BG 79 BNBG
9661 3000 1026 01, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В
платежното нареждане следва да бъде записано:
„Такса за участие в конкурс за площ „Вършило“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в конкурса, по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката – IBAN
BG 17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
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бъде записано: „Депозит за участие в конкурс
за площ „Вършило“. Същото се прилага към
заявлението за участие в конкурса.
8. Определям срок за подаване на офертите:
до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в
конкурса кандидати подават в деловодството на
Министерството на икономиката и енергетиката,
София, ул. Триадица 8, оферта, изготвена съгласно
изискванията в конкурсните книжа.
9. Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Анна Янева – заместник-министър на
икономиката и енергетиката.
10. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
11. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение № 1
към т. 1
Списък на координатите на граничните точки, описващи площ „Вършило“
(Координатна система 1970 г.)
№

X [m]

Y [m]

1.

4623000

9570000

2.

4617500

9586500

3.

4616000

9586500

4.

4612000

9585000

5.

4612000

9581500

6.

4610000

9577000

7.

4610000

9567000

8.

4623000

9567000

Приложение № 2
към т. 3
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори – оригинали;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен
състав, който задължително да включва минимум
един геологопроучвател и един минен инженер,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
5 години;
1.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи
доказателства за опит в управлението най-малко на
един проект за търсене и проучване или проучване
на метални полезни изкопаеми.
Кандидатът може да представи доказателствата
за управленски възможности за други физически
или юридически лица, при условие че декларира,
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че ще използва ресурсите им при изпълнение на
проекта и представи декларация от третото лице,
че ще предостави на разположение на кандидата
възможностите си за изпълнение на дейностите по
търсене и проучване на метални полезни изкопаеми
в площ „Вършило“.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал оборот от дейността си общо за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи препоръка от банкова или друг финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Вършило“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да представи
писмо-намерение от банкова или друга финансова
институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми в площ „Вършило“.
Кандидатът може да използва ресурсите на други
физически или юридически лица при изпълнение
на проекта за търсене и проучване, при условие
че докаже, че ще има на свое разположение тези
ресурси.
8831

МИНИСТEРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-103
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, по мотивирано предложение
от директора на Професионалната гимназия по
механотехника – гр. Русе, решение по протокол
№ 1 от 16.09.2013 г. на Педагогическия съвет
на у чилището, становище на Регионалния
инспекторат по образованието – гр. Русе, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието и
науката, поради необходимостта от даване име
на училището определям Професионална гимназия по механотехника – гр. Русе, да се именува, както следва: Професионална гимназия
по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

8796

Министър:
А. Клисарова
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1100
от 13 ноември 2013 г.
На основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ПРЗ към ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 66 от
2013 г.), § 124 от ПРЗ към ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) и чл. 133, ал. 1 и 2 (в редакцията преди
изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от
2012 г.) във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129,
ал. 3 (в редакцията є преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.), предвид
обстоятелството, че курортен комплекс Св. св.
Константин и Елена е селищно образувание с
национално значение съгласно Решение № 45 от
25.01.2005 г., писмо с вх. № АУ15-25 от 8.10.2013 г.
(изх. № АУ091083ВН.016ВН от 7.10.2013 г.) на
главния архитект на Община Варна във връзка
с молба до главния архитект на Община Варна с
вх. № АУ091083ВН от 16.11.2012 г. на Стоян Георгиев Сариев – управител и едноличен собственик
на „Стоянстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, район „Източен“, ул. Шести
септември 252, като собственик на поземлен имот
с идентификатор 10135.2569.260, намиращ се във
Варна, район „Приморски“, к.к. Св. св. Константин и Елена, съгласно договор за продажба на
имоти – частна общинска собственост по реда на
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост
№ Д11-9200/573 от 18.05.2011 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх. рег. № 3417 от
21.02.2012 г., акт № 65, том VII, дело № 804 и анекс
към него с № Д11-9200/573 от 21.02.2011 г., и копие
на скица на ПИ с идентификатор 10135.2569.260;
писмо № АУ18-2 от 12.11.2012 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) за разрешаване изработването на проект
на ПУП – план-извадка за УПИ ІV-260, кв. 6 по
приетия предварителен проект за ПУП – ПРЗ
на к.к. Св. св. Константин и Елена с Решение
№ К АЕП-01-02-20 от 13.12.2004 г. по т. 1 към
протокол № КАЕП-01-02-20 от 13.12.2004 г. на
НЕСУТРП при МРРБ; извършено съобщаване
на изработения проект по чл. 128, ал. 3 ЗУТ;
протокол № 11 от 19 – 20.03.2009 г. на Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Варна, т. 2; Решение № 1151-16 от протокол № 23
от 18.09.2013 г. на Общинския съвет – гр. Варна;
Решение № ЕО-4/2013 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична
оценка и решение по т. 3 от протокол на НЕСУТРП
№ УТ-01-02-28 от 15.10.2013 г. одобрявам подробен
устройствен план – план-извадка от предварителния проект на плана за регулация и застрояване
на к.к. Св. св. Константин и Елена, община Варна,
за УПИ ІV-260, кв. 6, с отреждане „за обществено обслужване и жилища“ в устройствена зона
Ок, попадащ в охранителна зона „Б“ по Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
(ЗУЧК), със следните показатели за застрояване:
плътност на застрояване (П застр.) – 30 %, интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,5, минимална
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озеленена площ – 50 %, максимална етажност
(максимална височина – 5 етажа) – 15 м, кота корниз, средноетажно свободно застрояване съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част на
документацията, представляваща неразделна част
от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРР.

8779

Министър:
Д. Терзиева

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-14
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за
търговете и конку рсите, решения от протоколи № 33 от 22.04.2010 г., № 20 от 19.02. и
21.02.2013 г., № 24 от 28.05. и 30.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решения от протоколи № 18 от 1.08.2013 г., № 22 от 16.10.2013 г. и № 24
от 19.10.2013 г. на Надзорния съвет на агенцията
Надзорният съвет на Агенцията за приватизация
и публично-частно партньорство – Бургас, реши:
Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.615.238.1.14 по КК на гр. Бургас, намиращ
се в Бургас, ул. Гладстон 53, партер, ЗП 49,56 кв. м,
с начална тръжна цена – 61 691 лв., стъпка на
наддаване – 620 лв., депозит за участие – 6170 лв.
2. Офис, ж.к. Изгрев, бл. 53, между вх. 8 и 9,
Бургас, с идентификатор 07079.501.53.1.381, ЗП
61,45 кв. м, начална тръжна цена – 58 900 лв.,
стъпка на наддаване – 590 лв., депозит за участие – 5890 лв.
3. Ателие К на ет. 3 в сграда в УПИ Х в кв. 5
по плана на ПЗ „Победа“, Бургас, с идентификатор 07079.659.498.1.5, ЗП 27,01 кв. м, с начална
тръжна цена – 25 900 лв. без ДДС, стъпка на
наддаване – 270 лв., депозит за участие – 2590 лв.
4. Тръжната документация за всеки обект се
закупува в АППЧП, 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. Юридическите 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
закупува чрез пълномощник.
5. Депозитите за участие да се внесат по банков път до 15-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
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по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозитите се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
6. Огледът на обектите 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.
7. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – 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.
8. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
9. Върху достигнатата крайна тръжна цена за
третия обект се начислява 20 % ДДС съгласно
чл. 45, ал. 3 във връзка с § 1, ал. 5б ЗДДС.

8752

Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ОБЩИНА ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 217
от 15 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 ЗМСМА,
чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и 3 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Девин, реши:
1. Приема Програмата за приватизация на
общински обекти за 2013/2014 г. съгласно приложението.
2. Да бъдат избрани комисии за изпълнение
на Програмата за приватизация на общинска
собственост за 2013/2014 г.
Председател:
Мл. Исаев
Приложение
Списък на обекти – общинска собственост,
в процедура на приватизация
I. Обекти, за които да се открият приватизационни процедури:
1. Дяловете в КМВ „Видена“ – ООД, с ЕИК
830176193 – 24 дяла – 24 % дялово участие на
стойност 1700 лв.
2. Дяловете в „Лесичово Де“ – ООД, с ЕИК
120606405 – 25 % дялово участие на стойност
40 000 лв.
3. Д я лов е т е в „Родоко м “ – А Д , с Е И К
120607133 – 25 дяла – 25 % дялово участие на
стойност 299 300 лв.
4. Дяловете в „Хотел Орфей“ – АД, с ЕИК
120604938 – 5 170 441 бр. поименни на лични
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акции с номинал 1 лв. – 17,33 дялово участие на
стойност 5 170 441 лв.
5. Дяловете в „Родопа медия“ – ООД, с ЕИК
200012304 – 15 дяла – 15 % дялово участие на
стойност 750 лв.
6. Дяловете в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие Девин“ – ООД, с
ЕИК 120558330 – 34 дяла – 34 % дялово участие
на стойност 1700 лв.
8753

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 25-3
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ 72624.378.44,
ПИ 72624.378.17 и ПИ 72624.383.39 по действащата
кадастрална карта във връзка с ел. захранване
на ПИ 72624.358.9 в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

8710

Председател:
А. Табаков

РЕШЕНИЕ № 25-4
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Добрич, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ 72624.904.440
и ПИ 72624.904.449 по действащата кадастрална
карта във връзка с ел. захранване на жилищна
сграда в ПИ 72624.904.180 в местността Гаази
баба в землището на гр. Добрич.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.

8711

Председател:
А. Табаков

ОБЩИНА КУБРАТ
ЗАПОВЕД № 1045
от 11 октомври 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15 ППЗНП и решения
№ 257 и № 258 от протокол № 23 от 19.09.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Кубрат, нареждам:
1. Закривам ЦДГ „Митко Палаузов“ в с. Горичево.
2. Задължителната документация и имуществото на ЦДГ „Митко Палаузов“ в с. Горичево
да се приеме от директора на ЦДГ „Здравец“
в гр. Кубрат за съхранение, управление и стопанисване.
3. Децата, подлежащи на задължително обучение, от ЦДГ „Митко Палаузов“ в с. Горичево да
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се пренасочат към ЦДГ „Здравец“ в гр. Кубрат,
като им се осигури безплатен специализиран
транспорт.
4. Преобразувам ЦДГ „Осми март“ в с. Звънарци чрез сливане във филиал на ЦДГ „Щастливо
детство“ в с. Божурово.
5. Задължителната документация и имуществото на ЦДГ „Осми март“ в с. Звънарци да
се приеме от директора на ЦДГ „Щастливо детство“ в с. Божурово за съхранение, управление
и стопанисване.
6. Закривам ПДГ в с. Каменово, филиал на
ЦДГ „Детелина“ в с. Равно.
7. Децата, подлежащи на задължително обучение, от ПДГ в с. Каменово да се пренасочат към
ЦДГ „Детелина“ в с. Равно, като им се осигури
безплатен специализиран транспорт.
8. Трудовите правоотношения с персонала на
преобразуваната детска градина да се уредят по
чл. 123, ал. 1 КТ.
9. Трудовите правоотношения с персонала
на закритите детски градини да се уредят по
чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 КТ.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на АПК.
Заповедта влиза в сила от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Кмет:
Р. Халилов

8736

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 233
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМ А Общинският съвет – гр.
Разлог, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на водопровод“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на имот № 61813.338.29,
м. Гладно поле, землище на гр. Разлог, община
Разлог, с възложител: „Ем Ви комерс“ – ООД,
представлявано от Валентин Манафов. Планът
е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

8771

Председател:
М. Копанарова-Тасева

РЕШЕНИЕ № 234
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за обект: „Трасе на кабел 20 kV“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на имот № 61813.338.29,
м. Гладно поле, землище на гр. Разлог, община
Разлог, с възложител: „Ем Ви комерс“ – ООД,
представлявано от Валентин Манафов. Планът
е изложен в стая № 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

8772

Председател:
М. Копанарова-Тасева

РЕШЕНИЕ № 236
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог,
реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(П У П) – парцеларен п лан за обек т: „Трасе
на електропровод“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на имот
№ 61813.32.3, м. Раплево, землището на гр. Разлог, община Разлог, с възложител: ЕТ „Слънце – Татяна Тренчева“. Планът е изложен в стая
№ 306 на общината.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Благоевград. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Разлог, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

8773

Председател:
М. Копанарова-Тасева

ОБЩИНА САНДАНСКИ
РЕШЕНИЕ № 374
от 24 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
ч л. 129, а л. 1 ЗУ Т и п исмо с вх. № 864 о т
9.10.2013 г. от ръководството на „Рила газ“ – ЕАД,
Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Изменя Решение № 201 от 21.10.2010 г. (ДВ,
бр. 89 от 2010 г.), като изречението „Разпределителен газопровод от АГРС Сандански“ да се
чете: „Присъединителен газопровод – високо
налягане от АГРС Сандански“, и решението да
придобие следния вид:
„Общинският съвет – гр. Сандански, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект
„Газификация на гр. Сандански“, подобект „Присъединителен газопровод – високо налягане от
АГРС Сандански“ в имот № 071049, м. Долни
орман, землището на гр. Сандански, през поземлени имоти – полски пътища, както следва:
имот № 125434 и имот № 212329 в м. Долни
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орман, землището на гр. Сандански, до имот
№ 65334.201.092 – общински път в Промишлена
зона – гр. Сандански, с дължина 748 км.“

8730

Председател:
Ат. Стоянов

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ЗАПОВЕД № АП-03-17-675
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
постъпило искане от кмета на община Чепеларе
с вх. № АК-01-22-471 от 16.10.2013 г. за одобряване
на ПУП (парцеларен план) за обект „Подробен устройствен план – улична регулация и парцеларен
план за обект на техническата инфраструктура
в границите на населеното място и селищното
образувание за строеж: улица, свързваща път
ІІІ-8641 и хижа „Студенец“ в к.к. Пампорово“,
преминаващ на територията на община Чепеларе
и община Смолян, област Смолян, и въз основа
на решението на областния експертен съвет от
19.11.2013 г. одобрявам ПУП (парцеларен план)
за обект „Подробен устройствен план – улична регулация и парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура в границите на
населеното място и селищното образувание за
строеж: улица, свързваща път ІІІ-8641 и хижа
„Студенец“ в к.к. Пампорово“, преминаващ на
територията на община Чепеларе и община
Смолян, област Смолян.
Заповедта може да бъде обжалвана чрез
областния управител на област Смолян пред
Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

8754

Областен управител:
Д. Кръстанов

ОБЩИНА С. СИТОВО,
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 107
от 13 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 128, ал. 13 и чл. 129, ал. 1 ЗУ Т и Решение на Експертни я съвет с протокол № 19,
т. 2, от 25.09.2013 г. Общинският съвет – с. Ситово, одобрява ПУП – парцеларен план за ел.
захранване с ЕК 1 kV на ПИ № 029016 в землището на с. Ситово, община Ситово, с възложител
„Сити милк – 2000“ – ЕООД.

8712

Председател:
М. Мехмед

20. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс за професор по 2.1.
Филология (теория и практика на превода – ис-
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пански език) със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ
„Св. Кл. Охридски“. Документи – в ректората,
стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15,
тел. 987-36-34.
8723
64. – Университетът по архитектура, строи т е лс т во и г е оде зи я о бя вя ва кон к у р си по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за: доцент по научна
специалност. „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ към катедра
„Сградостроителство“; главен асистент по научна
специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“ към катедра
„Обществени сгради“, двата със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски
1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
8702
90. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Гастроентерология“ за нуждите на Клиничен център по
гастроентерология, на база Клиника по гастроентерология УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в София 1527,
ул. Бяло море 8, тел. 02/9432263.
8763
90а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Анестезиология
и интензивно лечение“ за нуждите на Катедрата
по анестезиология и интензивно лечение на база
СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в канцелария на Катедрата по
анестезиология и интензивно лечение, ул. Пенчо
Славейков 52А, тел. 02/9230570.
8764
90б. – Медицинският университет – София,
Медицинск и факултет, обявява конку рси за
двама доценти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Вътрешни болести“ за нуждите на Катедрата
по здравни грижи на Факултета по обществено
здраве със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки – в
София 1527, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, ет. 5, тел. 02/9432 304 (деканат
на ФОЗ – сектор „Наука“).
8765
90в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Офталмология“
за нуждите на Катедрата по здравни грижи на
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Факултета по обществено здраве със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1527, ул. Бяло
море 8, У МБА Л „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
ет. 5, тел. 02/9432 304 (деканат на ФОЗ – сектор
„Наука“).
8766
36. – Великотърновският университет „Св.
св. Кирил и Методий“ обявява конкурси за
п рием и обу чен ие на док т ора н т и п рез у ч.
2013/2014 г. по следните научни специалности:
Политическа икономия – 1 р.о.; Методика на
обучението по математика – 2 р.о.; Информатика – 1 р.о.; Теология (История на съвременните
православни църкви) – 1 р.о.; Теология (Стар
завет) – 1 р.о.; Теология (Християнска социология) – 1 з.о.; Изкуствознание и изобразително
изкуство – Църковни изкуства – 1 р.о.; Икономическа и социална география – 1 р.о. и 1 з.о.;
Етнологи я (Извъневропейска етнологи я) – 1
р.о.; Нова история на България ХVІІІ – ХІХ в.
(Възраждане) – 2 р.о. и 1 з.о.; Нова история на
България (1878 – 1944 г.) – 1 з.о.; Нова и найнова обща история (Нова обща история) – 1 р.о.;
Стара история – 1 р.о.; История на Византия и
Средновековна история на балканските народи – 1 р.о.; Теория на възпитанието и дидактика – 2 з.о.; Теория и методика на физическото
възпитание, включително методика на лечебната
физкултура – 1 р.о.; Методика на обучението
по музика – 1 з.о.; Българска литература (След
Освобождението) – 1 р.о.; Българска литература (След Втората световна война) – 1 р.о.;
Български език (Старобългарски език) – 1 з.о.;
Германски езици (Съвременен немски език) – 1
р.о.; Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съвременна
немскоезична литература) – 1 з.о.; Славянски
ези ц и (Р уско л и н г вос т ра нозна н ие) – 1 р.о.;
Методика на обучението по литература – 1 р.о.,
Наказателно право – 2 з.о., Теория на държавата
и правото – 1 з.о., Конституционно право на
РБългария – 1 з.о. В срок 2 месеца от датата
на обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи на хартиен
и електронен носител: заявление до ректора;
авт обиог рафи я; дип лом с п ри ложениет о за
придобитата образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ и диплом с приложението
или уверение за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“; допустими са и
други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област. Съгласно
чл. 11, ал. 8 от Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности във ВТУ приемът
се извършва в отдел НИХТИД в университета,
кабинет 505. За справки и повече информация:
тел. 062/618-312 и сайта на ВТУ: www.uni-vt.bg.
8783
13. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурси за: професори по: професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Промишлена топлотехника“ – един, за
нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“;
п рофесиона л но на п ра в лен ие 5.1. Ма ш и н но
ин женерст во, специа лност „Х и д равли чни и
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пневматични машини и съоръжения“ – един,
за нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“; професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, специалност „Технология на машиностроенето“ – един, за нуждите на факултет „Машинно-технологичен“; професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, за нуждите
на фак ул тет „Елек т ротех ника, елек т роника
и автоматика“; професионално направление
3.3. Политически науки, специалност „Общо и
сравнително езикознание“ – един, за нуждите на
факултет „Бизнес и мениджмънт“; професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“ – един, за нуждите на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“; доценти
по: професионално направление 5.1. Машинно
ин женерст во, специа лност „Х и дравли чни и
пневматични машини и съоръжения“ – един, за
нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“;
професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен
дизайн“ – един, за нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“; професионално направление
5.13. Общо инженерство, специалност „Метрология и метрологично осигуряване“ – един, за
нуждите на факултет „Машинно-технологичен“;
професионално направление 5.6. Материали и материалознание, специалност „Материалознание
и технология на машиностроителните материали“ – един, за нуждите на факултет „Машинно-технологичен“; професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, за нуждите на факултет
„Електротехника, електроника и автоматика“;
професионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ – един, за
нуждите на факултет „Електротехника, електроника и автоматика“; професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Компютърни системи, комплекси и мрежи“ – един, за нуждите на факултет
„Електротехника, електроника и автоматика“;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера
(образование)“ – един, за нуждите на факултет
„Електротехника, електроника и автоматика“;
професионално направление 5.3. Комуникационна
и компютърна техника, специалност „Комуникационни мрежи и системи“ – един, за нуждите
на факултет „Електротехника, електроника и
автоматика“; професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление“ – един, за нуждите
на факултет „Електротехника, електроника и
автоматика“; професионално направление 5.1.
Машинно инженерство, специалност „Машинознание и машинни елементи“ – един, за нуждите на факултет „Транспортен“; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компю-
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търна техника, специалност „Автоматизация
на области от нематериалната сфера“ – един,
за нуждите на факултет „Транспортен“; професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по …, специалност „Методика на
обучението по информатика и информационни
технологии“ – един, за нуждите на факултет
„Природни науки и образование“; професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, специалност „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано
проектиране“ – един, за нуждите на факултет
„Природни науки и образование“; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по …, специалност „Методика на обучението по
математика“ – един, за нуждите на факултет
„Природни науки и образование“; професионално направление 4.5. Математика, специалност
„Математическо моделиране и приложение на
математиката“ – един, за нуждите на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението
по…, специалност „Методика на обучението по
физика (биофизика, биомеханика)“ – един, за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни
грижи“; професионално направление 7.5. Здравни
грижи, специалност „Методика на обучението по
здравни грижи“ – един, за нуждите на факултет
„Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление 7.4. Обществено здраве,
специалност „Теория и методика на физическото
възпитание и спортната тренировка (вкл. лечебна
физкултура)“ – един, за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“; професионално направление 7.5. Здравни грижи, специалност
„Инфекциозни болести“ – един, за нуждите на
факултет „Обществено здраве и здравни грижи“;
главен асистент по професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
специалност „Електронизация“ – един, за нуждите на факултет „Електротехника, електроника
и автоматика“, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – в
кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на
документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334,
тел. 082/888-455; 0882390043.
8785
3 0 . – И н с т и т у т ът п о е л е к т р о н и к а п р и
БАН – София, обявява конкурс за главен асистент по направление 4.1. Физически науки, научна специалност 01.03.22 Физика на вълновите
процеси за нуждите на лаборатория „Лазерна
локация“ към ИЕ – БАН, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, София 1784, бул. Цариградско шосе 72.
8703
36. – Институтът по физиология на растенията и генетика при БАН – София, обявява
конкурси за: професор по специалност 01.06.16
Физиология на растенията с код 4.3 „Биологични
науки“, главен асистент по специалност 01.06.16
Физиология на растенията с код 4.3 „Биологични
науки“ за нуждите на секция „Минерално хранене
и воден режим на растенията“ – ИФРГ, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев
21, тел. 8728170.
8735
126. – Частно висше училище Колеж по туризъм – Благоевград, на основание решение на
Академичния съвет от 14.11.2013 г. в съответствие
с чл. 5 и 6 от Правилника за развитието и атестирането на академичния състав на Колеж по
туризъм и раздел III, чл. 24, и раздел IV, чл. 29
от Закона за развитието на академичния състав
в Република България обявява конкурси за: един
редовен професор по научна област „Социални,
стопански и правни науки“, професионално
направление „Администрация и управление“,
научна специалност „Икономика и управление“ (Организация и управление извън сферата
на материалното производство); един редовен
доцент по научна област „Социални, стопански
и правни науки“, професионално направление
„Администрация и управление“, научна специалност „Икономика и управление“; един доцент по
научна област „Социални, стопански и правни
науки“, професионално направление „Туризъм“,
научна специалност „Икономика и управление“
(Управление на туризма); един доцент по научна
област „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление „Науки
за зем ята“, нау чна специа лност „Геог рафи я
на рекреацията и туризма“ (Туризъм, спорт и
свободно време), всички със срок 2 месеца след
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
за кандидатстване според изискванията на Закона
за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ)
се подават в ректората на колежа, Благоевград,
ул. Брегалница 2 (бивше I ОУ), тел. за връзка:
073/83-56-26.
8737
40. – Институтът по земеделие – Кюстендил,
към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
по научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справка и документи за участие в конкурса – в
института, ул. Софийско шосе 1, Кюстендил 2500,
тел. 078/522-612.
8784
6. – Земеделският институт – Стара Загора,
към Селскостопанск ата ак а деми я – Софи я,
обявява конку рс за академичната длъжност
професор в професионално направление 6.3. Животновъдство, по научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването“ за нуждите на
Земеделския институт – Стара Загора, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, Стара Загора, Земеделски институт, тел. 042/606 991 и 042/607 048.
8724
14. – Община Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ 219086 по КВС на
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землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на землище с. Осеново,
община Аксаково, област Варна, както следва:
№ 000009 – полски път на Община Аксаково, и
№ 219067 – изоставена нива, собственост на Община Аксаково. Проектното трасе на кабелната
линия е с дължинва 122 м. Планът се намира в
сградата на Общинската администрация – Аксаково, и всички заинтересовани лица могат да се
запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до Общинската администрация – Аксаково.
8798
33. – Общинската служба по земеделие – Дупница, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване
собствеността върху земеделските земи в землището на с. Кременик (ЕК АТТЕ 39640), област
Кюстендил, че са изработени частична карта
и регистър на имотите в съществуващи (възстановими) стари реални граници на бившите
собственици за парцел III по парцеларния план
на стопанския двор на с. Кременик. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересованите
лица имат право да направят писмени възражения пред общинската служба по земеделие в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
8713
52. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементи на тех ническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабел НН, кабелна касета и табла електромерни“, попадащ в
териториите на две общини: Сопот и Карлово,
област Пловдив. Подробният устройствен план
предвижда трасето на електропровод – кабел
НН, да мине през ПИ с ид. 36498.8.46 – полски
път – публична общинска собственост, ПИ с
ид. 36498.8.87 – жилищна територия – частна
собственост – обществени организации – „ЕВН
България Електроразпределение“ – ЕАД, местност Кантона, землище гр. Карлово. Проектът е
изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата
на общинската администрация. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Общинската администрация – Карлово.
8776
2. – Община гр. Пещера, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на линеен обект – довеждащ колектор
и захранващ водопровод за ПСОВ в местност
Лъката по КВС на гр. Пещера. Проектът на
ПУП – парцеларен план, е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 1, стая 11.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването му в „Държавен вест-

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

ник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8777
41. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – ПУР
(план за улична регулация) и ПР за част от кв. 3,
4, 19а по плана на кв. Младежки хълм, Пловдив,
като елемент на ПУМ. Проектът е изложен за
запознаване в район „Централен“, ул. Хр. Г.
Данов 39, Пловдив 4000. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Пловдив чрез район „Централен“.
8748
11. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за довеждащата инфраструктура – водопроводно и газопроводно
отклонение, трансформаторен пост и кабелно
ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 в местност Караач, землище
на гр. Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8774
12. – Община Русе на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за ел. захранване с ниско
напрежение на обект „Птицеферма“ в поземлен
имот № 8700.24.11, землище на с. Ястребово,
община Русе. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8775
10. – Община гр. Стамболийски, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната
теория на обект: „Трасе на довеждащ колектор
гр. Стамболийски – ПСОВ“, в землището на
гр. Стамболийски, преминаващ през имот 000331,
земеделска територия, общинска собственост.
Проектът е изложен за разглеждане в Община
Стамболийски. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
8778
15. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на парцеларен план за участък 2 от трасето на железопътната линия от км 234+290 до км 253+650 за
землището на с. Нова Надежда, община Хасково,
за реконструкция на съществуваща въздушна
електропроводна линия 20 kV. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на
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ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18, и може да
бъде разгледан от всички заинтересовани лица.
Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9
до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок
един месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
8715
11. – Община с. Ветрино, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за имоти в кв. 73, 73а, 73б, 73в, 73г и 73д
(бивш стопански двор), с. Доброплодно, община
Ветрино, за смяна предназначението му за Пп
(предимно производствена дейност). Проектът
е изложен в отдел „УОС и УТ“ на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на община Ветрино.
8714

СЪДИЛИЩА
14. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през януари
2014 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 20.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4798/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3568/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Атанас Тодоров Лазаров чрез адвокат Кръстьо Дуков, Пловдив, ул. Опълченска 24,
ет. 4; Линка Тодорова Найденова чрез адвокат
Васил Джостов, Пловдив, ул. Опълченска 24,
ет. 4; Костадин Тодоров Лазаров чрез адвокат
Васил Джостов, Пловдив, ул. Опълченска 24,
ет. 4; Пенка Иванова Вълчева чрез адвокат
Радка Петрова, Пловдив, ул. Четвърти януари
36, ет. 4, срещу Стоилка Тодорова Клявкова чрез
адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети
К лимент 15, ет. 1; Христо Тодоров Москов чрез
адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети
К лимент 15, ет. 1; Иван Илиев Лазаров чрез
адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети
К лимент 15, ет. 1; Марийка Илиева Тосева чрез
адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети
К лимент 15, ет. 1; Марийка Тодорова Тоскова чрез адвокат Мария Сейменска, Пловдив,
ул. Свети К лимент 15, ет. 1; Недялка Иванова
Динова чрез адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент 15, ет. 1; Линка Василева
Маркова чрез адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети К лимент 15, ет. 1; Димитрийка
Рангелова Делиджанска чрез адвокат Мария
Сейменска, Пловдив, ул. Свети К лимент 15,
ет. 1; Васил Рангелов Тосков чрез адвокат Мария
Сейменска, Пловдив, ул. Свети К лимент 15,
ет. 1; Величка Георгиева Цветкова чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
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15, ет. 1; Димитър Атанасов Тосков чрез адвокат
Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети Климент
15, ет. 1; Елена Атанасова Разпопова чрез адвокат Мария Сейменска, Пловдив, ул. Свети
К лимент 15, ет. 1; Стефка Георгиева Рядкова,
с. Войсил, област Пловдив, ул. Пета 45; Васил
Димитров Рядков, с. Царацово, област Пловдив,
ул. Никола Гинев 18; Иван Крумов Лазаров,
с. Царацово, област Пловдив, ул. Хан Аспарух
29; Мария Рангелова Лазарова, с. Царацово,
област Пловдив, ул. Хан Аспару х 27; Райна
Георгиева Холингсу ърт, с. Царацово, област
Пловдив, ул. Хан Аспарух 27; Петър Георгиев
Лазаров, с. Царацово, област Пловдив, ул. Хан
Аспару х 27; Юрданка Георгиева Ма линова,
с. Царацово, област Пловдив, ул. Хан Аспарух
25; Лина Георгиева Балабанова, с. Бенковски,
област Пловдив, ул. 13-а № 7; Крайна Христева
Добрева, Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев
13, ет. 8, ап. 22; Иван Христев Арабаджийски,
с. Царацово, област Пловдив, ул. Иван Арабаджията 1.
Второ гражданско отделение, 5048/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Пенко Георгакиев Димов, Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 13, вх. 4, срещу Даниела
Манчева Станчева чрез адвокат Наталия Крилова, Бургас, ул. Цар Асен 26, ет. 1.
Второ гражданско отделение, 5160/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
40/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Мария Кирова Дичева чрез адвокат
Нели Халачева, Бургас, ул. Трайко Китанчев
41 А , с рещ у Жел язк а М и н кова Ма д ж арова,
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 72, вх. 2, ет. 3,
ап. 30; Костадин Николов Костадинов, Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 42, вх. 2, ет. 6, ап. 5; Руска Костадинова Вълчева, Созопол, ул. Милет 19; Тонка
Костадинова Иванова, София, ул. Люботрън 30,
вх. В, ет. 4, ап. 55; Стоян Стойков Маджаров,
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 29, вх. 2, ет. 5,
ап. среден; Таня Василева Симеонова, Бургас,
ж.к. Меден рудник, бл. 72, вх. 3, ет. 2, ап. 42;
Стойка Василева Маджарова, Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 72, вх. 2, ет. 3; Румен Иванов
Йонов, Варна, ул. Фредерик К юри 24; Иван
Руменов Йонов, Варна, ж.к. Трошево, бл. 55,
вх. К, ет. 6, ап. 23; Янко Стамов Димов, Бургас,
ж.к. Зорница, бл. 17, вх. 6, ет. 4, ап. 12; Стефко
Янков Димов, Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
бл. 33, вх. 4, ет. 3, ап. 3; Иван Янков Димов,
Бургас, ж.к. Зорница, бл. 17, вх. 6, ет. 4, ап. 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2968/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12 01/2 012 по оп иса на Ок р ъ жен с ъд Р ус е,
подадена от Миглена Иванова Дойкова чрез
адвокат Георги Чокоев, Русе, ул. Гладстон 5,
ет. 2, срещу ЕТ „Икоконсулт – Анжела Генова“
чрез адвокат Михаил Робев, Русе, ул. Църковна
независимост 11.
Трето гражданско отделение, 3756/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2013 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД,
Враца, ул. А лександър Стамболийски 2, срещу
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Ц вета на Ц вет кова Ла л ковска ч рез а двокат
Лилия Василева, Враца, ул. Димитраки Хаджитошев 19, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 4717/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от ДП „Национална компания Железопътна
инфраструктура“, София, бул. Княгиня МарияЛуиза 110, срещу Невенка Илиева Илиева чрез
адвокат Венета Грънчева, Бургас, ул. Сливница
39, ет. 1, ап. 1; Илия Георгиев Арнаудов чрез
адвокат Венета Грънчева, Бургас, ул. Сливница
39, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2394/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 732/2012 по описа на Апелативен съд
П ловд и в, пода дена о т Н и кол и н к а Деч кова
Дечева чрез адвокат Десислава Кънева, Стара
Загора, ул. Княз Батенберг 51, вх. О, ет. 1, ап. 2;
Добром и р Йорда нов Со т и ров ч рез а двокат
Десислава Кънева, Стара Загора, ул. Княз Батенберг 51, вх. О, ет. 1, ап. 2, срещу Шехле Рой
Грегор чрез адвокат Диана Пиличева, Стара
Загора, ул. Захари Княжески 83.
Четвърто гражданско отделение, 2477/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 541/2011 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Митко Георгиев Харакчиев чрез особен представител Здравко Василев,
Пловдив, ул. Граф Игнатиев 14, ап. 22, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4608/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 202/2013 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от Община Хайредин чрез
а д в о к а т Х р и с т о Ге о р г и е в Пе т ко в , В р а ц а ,
ул. Лукашов 8, ет. 2, офис 5, срещу Цветомир
Кирилов Кръстев, Враца, ул. Кракра 9.
Първо търговско отделение
Първо т ърговско отделение, 35/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
374/2012 по описа на Ок ръжен съд Ямбол,
подадена от СНЦ Ловно-рибарско сдружение
„Болярка“, представлявано от Янко Георгиев
Симеонов, чрез адвокат Росен Диев, Бургас,
ул. Апостол Карамитев 10, ет. 1, офис 2, срещ у Държ а вно г ор ско с т оп а нс т во – Е л хово
ТПП, представлявано от Станимир Атанасов
Сотиров, Елхово, ул. Сан Стефано 13; Ловнорибарско дружество „Калето 2001“ – ММППГ,
представлявано от Георги Петков Саракостов
чрез адвокат Иван Димитров Иванов, Ямбол,
ул. Жорж Папазов 14, к-ра 308.
Първо търговско отделение, 1711/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1112/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от „Новател“ – ЕООД, представлявано от Левенте Андраш Чентери, чрез
процесуален представител Милена Азманова,
София, ул. Кукуш 2, сграда „Сименс“, офис 102,
срещу „Ево“ – ООД, представлявано от Росен
Стефанов Великов, чрез адвокат Даниела Минева, Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9.
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Първо търговско отделение, 1748/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
289/2012 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Община Несебър, срещу „Феста
холдинг“ – А Д, представлявано от Петя Иванова Баракова, чрез адвокат Георги Атанасов,
София, ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б.
НА 20.01.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3655/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 556/2012 по описа на Окръжен съд
Видин, подадена от Сметна палата на Република България, София, ул. Екзарх Йосиф 37,
срещу Ана Радкова Гергова, Видин, ж.к. Георги
Бенковски, бл. 13, вх. Б, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 4657/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 196/2013 по описа на Окръжен съд
Враца, подадена от Милена Вълчева Божкова
чрез адвокат Светла Генова, Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 311, срещу Ивайло Нелев
Божков, Враца, ул. Ген. Леонов 87, ет. 4, ап. 7,
и страна Дирекция „Социално подпомагане“,
Враца, ул. Лукашов 15.
НА 20.01.2014 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо т ърговско отделение, 47/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
735/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Аста Ич Ве Дъш Тиджарет лимигет
Шикер – Ти“ – Република Турция, с управител
Марин Георгиев Маринов, Хасково, бул. Съединение 67, срещу Борис Андонов Георгиев,
Пловдив, ул. Свети К лимент 17, ет. 4, ап. 8.
Първо търговско отделение, 822/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
118/2012 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Димитър Василев Иванов чрез адвокат Николай Баташки, София,
ж .к . Гоце Де л чев, бл. 2 59, вх. А , е т. 2 – 3,
ап. 2 – 3, срещ у „Ер – Мизи я“ – ООД, ч рез
особен представител Огнян Лазаров, Плевен,
ул. Св. св. Кирил и Методий 18, офис 7.
Първо търговско отделение, 1514/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8945/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Николай Йотов Йотов чрез адвокат
М. Андреева, София, ул. Граф Игнатиев 6, вх. А,
ет. 3, срещу СНЦ „Интерфилмарт“ – София, с
управител Здравка Стефанова Сиракова чрез
адвокат Надежда Гаргова, Благоевград, ул. Тодор А лександров 21, ет. 3, офис 3.
НА 21.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4495/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1617/2012 по описа на Окръжен съд Бу ргас,
подадена от Въльо Колев Ганев чрез адвокат
Сергей Попов, Бургас, ул. Стара планина 21,
с р е щ у „ Н а ц и о н а л н а е л е к т р и ч е с к а ко м п а ния“ – ЕА Д, чрез адвокат Михаил Михалев,
Бургас, ул. Васил Левски 40.
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Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 14/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
666/2007 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Величко Николов Тотев, София,
ж.к. Младост 1, бл. 79, вх. 5, ет. 5; Силвия Венелинова Стоянова, София, район „Сердика“,
ул. Беласица 15, ет. 1, ап. 2, срещу Величка
Василева Тотева, София, ул. Панега 4; Лидия
Борисова Михайлова, с. Равнище, област София; Емилия Василева Серафимова, София,
ул. Княгиня К лементина, бл. 187, ет. 13, ап. 60;
Крум Янков Николов, София, ул. Яворова чука
8; Пламен Янков Николов, София, ж.к. Надежда 3, бл. 311, вх. А, ет. 3, ап. 7; Мария Янева
Тотева, София, ж.к. Младост 1, бл. 79, вх. 5,
ет. 5, ап. 111; Драгомир Стоянов Тотев, Велико Търново, ул. Георги Бенковски 9А, ап. 14;
Р у м яна Ни колова Георг иева, Р усе, ул. Цар
Самуил 21; Минка Николова Тончева, Русе,
ул. Марин Дринов 4, вх. Г, ет. 3, ап. 10, блок
„Марин Дринов“; Лил яна Николова Тотева,
Русе, ул. Цар Самуил 21.
Второ гражданско отделение, 4009/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1573/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Здравко Георгиев Манев чрез адвокат
Слави Димитров, София, бул. Евлоги Георгиев
65, ет. 3, ап. 7, срещу „Бългериан Ленд Дивелъпмънт“ – ЕАД, чрез адвокат Миглена Пенева,
София, ул. П. Парчевич 27, и трета страна „Супер Боровец пропърти фонд“ – АДСИЦ, Варна,
ж.к. Одесос, ул. Сан Стефано 3.
Второ гражданско отделение, 4147/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9092/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Средец“ – ООД, София, ул. Княз
Александър І № 6А; „БКС Средец“ – АД, София,
пл. Славейков 7Б, срещу Банка „ДСК“ – ЕА Д,
София, ул. Московска 19.
Второ гражданско отделение, 4299/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12978/2009 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Искра Минчева Томова, София,
бул. Гоце Делчев, бл. 26, ет. 1, ап. 22, срещу
Атанаска Крумова Лазова, София, ж.к. Стрелбище, ул. Нишава, бл. 97, вх. Б, ет. 3, ап. 42.
Второ гражданско отделение, 5109/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
565/2012 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Правда Боянова Ценова, София,
ж.к. Изгрев, бул. Драган Цанков, бл. 59 – 63,
вх. Д, ет. 9, ап. 24; Емил Боянов Дойчинов,
София, ж.к. Сердика, бл. 9, ет. 13, ап. 42, срещу
Ботко Любенов Николов чрез адвокат Славка
Симеонова, Кюстендил, ул. Гороцветна 35, ет. 2;
Гита Петрова Христова, София, ж.к. Дружба
1, бл. 33, вх. Г, ет. 6, ап. 71; Христо Петров
Христов, София, ж.к. Дружба 1, бл. 11, вх. Г,
ет. 6, ап. 25; Крум Василев Асенов, гр. Лом,
област Монтана, ул. Дунавска 16, ет. 2, ап. 2;
Цветанка Василева Асенова, София, ж.к. Люлин 1, бл. 11, вх. Г, ет. 6, ап. 25; Асен Василев
Асенов, София, кв. Гевгелийски, ул. Мачуково,
бл. 1, вх. Г, ет. 11, ап. 90; Тонка Владимирова
Стоянова, с. Коняво, област Кюстендил; Георги
Дамянов Димитров, гр. Гоце Делчев, област
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Благоевград, ул. Царица Йоанна 12; Георги
Огн янов Владимиров, Софи я, ж.к. Су ходол,
ул. Овчо поле 18; Йордан Стоименов Игов,
Кюстендил, ул. Единадесети август 8; Никола
Борисов Бонкин, с. Бистрица, област Софияград, ул. Бреза 5; Николина Дамянова Петкова,
гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. Стара
планина 19; Елин Николов Бонкин, с. Бистрица, област София-град, ул. Бреза 5; Надежда
Йорданова Панчева, К юстендил, ул. Зора 3;
Пламен Русев Радев, К юстендил, ул. Антим
Първи 21; Даниела Русева Шопова, с. Дворище,
област Кюстендил; Борис Димитров Стоичков,
К юстендил, ул. Цар Пет ър 13, ет. 9, ап. 31;
Маргарита Димитрова Димитрова, Кюстендил,
ул. Колушка 118; Стоянка Тинева Николова,
Варна, ул. Клокотница 1, вх. В, ап. 24; Красимир
Тинев Тинев, Варна, ж.к. Владиславово, бл. 407,
вх. 12, ет. 8, ап. 220; Петра Атанасова Николова, с. Таваличево, област Кюстендил; Марияна
Иванова Николова, Кюстендил, бул. Македония
26, бл. 53, вх. Е, ап. 102; Михаела Людмилова
Н и колова, К ю с т ен д и л, бул. Ма кедон и я 26,
бл. 53, вх. Е, ап. 102; Петя Людмила Николова,
Кюстендил, бул. Македония 26, бл. 53, вх. Е,
ап. 102; Росица Любенова Станоева, София,
ж.к. Явор, бл. 37, вх. А, ап. 2; Марийка Любенова Матурска, с. Лозно, област Кюстендил;
Анна Пенева Атанасова, Варна, ул. Столетов
65, ет. 6, ап. 23; Донислав Тончев Василковски, Бургас, ул. Възраждане 21; Нина Тончева
Васи лковска, Варна, ул. Столетов 65, ет. 6,
ап. 23; Димитър Николов Николов, Перник,
ул. Света Петка 22; Кирил Николов Николов,
Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 461, вх. 2, ет. 4,
ап. десен; Антоанета Йорданова Уитсед чрез
адвокат Росица Стойнева Борисова, Кюстендил,
ул. Гороцветна 35, ет. 3.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3029/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
125/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Иван Борисов Кишев чрез адвокат
Силвана Костадинова Новоместка, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, Офис център 1, ет. 2, офис
11, срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик, ул. А лександър Стамболийски 50.
Трето гражданско отделение, 3044/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
326/2012 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Николай Асенов Арабов, Сливен,
к в. Българка 28, ап. 46; Емили я Йорданова
Арабова, Сливен, кв. Българка 28, ап. 46, срещу
Данчо Йорданов Йорданов, Варна, бул. Съборни
11, офис 12, ет. 4; Анелия Василева Йорданова,
Варна, ул. Съборни 11, офис 12, ет. 4; Роза Янкова Кънчева чрез адвокат Михаил Димитров,
Сливен, ул. М. Тодоров 18, ап.3, и трета страна
„Райфайзенбанк България“ – ЕА Д, София, район „Средец“, ул. Гогол 18 – 20.
Т рето гра ж данско отделение, 3705/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1720/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Валери Найденов Ненков,
Сливница, ул. Цар Симеон Велики 25, срещу
Ок р ъжен с ъд К юс т ен д и л, и кон т рол и ра ща
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страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 3730/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15187/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Летище София“ – ЕА Д, София,
Аерогара Софи я 1, срещу Тихомир Василев
С та н ковск и, С офи я, ж.к. На деж да, бл. 130,
вх. Е, ет. 7, ап. 135.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2751/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 687/2012 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от ТП „Държавно горско
стопанство Годеч“ чрез адвокат Тодор Димитров
Тодоров, гр. Годеч, област София, ул. Никола
Й. Вапцаров 1, срещу Любен Ланков Юсев
чрез а двокат Борис Ли лков Йоцов, Софи я,
ул. А лабин 34, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 2956/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 29/2012 по описа на Софийски градски
съд, подадена от Николина Вангелова Ташева,
София, ул. Акация 5, вх. В, ет. 3, ап. 26; Държавна агенция „Национална сигурност“, София,
бул. Черни връх 45.
Четвърто гражданско отделение, 3246/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1545/2012 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Петьо
Георгиев Хаджийски чрез адвокат Ангел Цонев,
Пловдив, ул. Никола Войводов 2.
Четвърто гражданско отделение, 3706/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3842/2012 по описа на Апелативен съд
Софи я, подадена от Дил ян Спиридонов Буновски, София, ул. Иван Вазов 29, вх. Б, ет. 2,
ап. 4; Прок у рат у ра на Република Българи я,
София, бул.Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 3911/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 272/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Луфтханза Техник София“ – ООД, чрез процесуален представител
Енчо Иванов Динев, София, ул. Стоян Михайловски 26, ет. 5, срещу А лександър Костадинов
Коста динов ч рез п роцесуа лен п редстави тел
Емил Радков Господинов, София, ул. Хумис
37, вх. В, ет. 4, ап. 49.
Четвърто гражданско отделение, 4158/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3046/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Ангел
Иванов Галев чрез адвокат Колева, София, бул.
Витоша 1, вх. А, ет. 2, ап. 223.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 592/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3477/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънст рак ш ън 1“ – ЕООД ч рез а двокат
Дафинка Иванова Стойчева, София, ул. Георги
С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу Виктория
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Елизабет Томпсън чрез адвокат Валери Пенев,
София, ул. Славянска 18А, вх. 1, ет. 1, ап. 6;
Кенет Томпсън чрез адвокат Валери Пенев,
София, ул. Славянска 18А, вх. 1, ет. 1, ап. 6;
Стивън Томпсън чрез адвокат Валери Пенев,
София, ул. Славянска 18А, вх. 1, ет. 1, ап. 6, и
трета страна „Лийгал Индепенданс – България“ – ЕООД, София, ул. Московска 17, ет. 3.
Второ търговско отделение, 984/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
342/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Йонайко“ – ООД, чрез адвокат
Димитър Гроздев, Стара Загора, бул. Ген. Столетов 66, ет. 1, ап. 3, срещу „Производственопотребителна кооперация „Кортен“ чрез адвокат
Емилия Драганова Милкова-Милушева, Стара
Загора, ул. Христо Ботев 102, ет. 2, офис 6;
Мария Георгиева Начева чрез адвокат Емилия
Драганова Милкова-Милушева, Стара Загора,
ул. Христо Ботев 102, ет. 2, офис 6.
Второ търговско отделение, 1021/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
984/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Фидана Христова Финдрина чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Паисий
Хилендарски 33, офис 3; Елена Гергиева Живева чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък,
ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3; Александър
Георгиев Финдрин чрез адвокат Петя Керанова,
Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 33, офис 3,
срещу ЗА Д „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,
София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 23/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
3359/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователно дружество „ХДИ“
чрез адвокат Ана Велкова, София, ул. Алабин 8,
ет. 7, адв. дружество „Симеонов и Дерменджиев“, срещу „Евро Азия“ – ООД, чрез адвокат
Мариана Емилова Вълкова, София, ул. Цанко
Церковски 63, партер.
Второ търговско отделение, 1837/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15401/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Бигла ІІІ“ – ООД, чрез адвокат
Силвия А лександрова, ул. Христо Белчев 8,
ет. 5, офис 4, срещу ЗА Д „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 2008/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4325/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Донка Недева Стойчева чрез адвокат Даниела Демерджиева, Варна, ул. Владислав Варненчик 86, ет. 3, ап. 7; Галя Недева
Карабаджакова чрез адвокат Йордан Киров,
София, ул. Ангиста 2, ет. 1, ап. 2, срещу ЗК
„Лев Инс“ – А Д, София, бул. Черни връх 51Д,
и трета страна Стоян Милчев Манов, Созопол,
ул. Одеса 6, вх. А, ет.1, ап. 1; Таня Димитрова
Манова, Бургас, ул. Одеса 6, вх. А, ет. 1, ап. 1.
НА 22.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4544/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2011 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Христо Цочев Кметски, представляван
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от Йовка Цочева Пейникова чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска
21, офис 207; Йовка Цочева Пейникова чрез
адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч,
ул. Търговска 21, офис 207; Мари я Иванова
Дренска чрез адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, офис 207;
Цанко Минков Дренски чрез адвокат Стефка
Пенчева Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
офис 207; Павлинка Минкова Христова чрез
адвокат Стефка Пенчева Спиридонова, Ловеч,
ул. Търговска 21, офис 207; Вла да Цанкова
Скоканска чрез адвокат Светослав Светославов
Иванов, София, ж.к. Дружба, бл. 138, вх. А,
ет. 1, ап. 3, срещу Нели Петкова Скоканска
чрез адвокат Светослав Светославов Иванов,
София, ж.к. Дружба, бл. 138, вх. А, ет. 1, ап. 3;
Веселина Иванова Дренска, Троян, ул. Христо
Ботев 118; Елга Найденова Христова, Троян,
ул. Христо Ботев 118; Цеца Найденова Дренска,
Троян, ул. Христо Ботев 118; Спас Владимиров
Шипковенски, Троян, ул. Симеон Велики 54;
Иванка Владимирова Папазова, Троян, ул. Стара планина 21; Илийчо Колев Цоневски, Троян,
ма ха ла Ра й ковск а; Цон к а Колева Чернева,
Троян, ма ха ла Д л ъшковска; Цонка Ми тева
С та нева, Троя н, ж.к. М ла дос т, бл. 3, е т. 2;
Тинка Мичева Петрова, Троян, ул. Димитър
Икономов – Димитрика 50; Валерия Янкова
Ячева чрез особен представител Веска Койнова
Гечева, Ловеч, ул. Перущица 6А.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3684/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3439/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Апелативна прокуратура – София,
София, ул. Антим Първи 17, срещу Йордан Венчев Митрев чрез адвокат Иван Лазов, София,
бул. Васил Левски 59, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2517/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 413/2012 по описа на Окръжен съд
Габрово, подадена от ДП „Транспортно строителство и възстановяване“, представлявано от
Валери Борисов Василев – главен директор,
София, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 14А,
срещу Красимир Ангелов Ангелов, Велико Търново, ул. Симеон Велики 1, вх. Б, ет. 2, ап. 6.
Четвърто гражданско отделение, 2721/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 1552/2012 по описа на А пелат ивен
съд Пловдив, подадена от Прокуратурата на
Република България, София, бул. Витоша 2,
срещу Павел Михайлов Михайлов, с. Първенец,
област Пловдив, ул. Белите брези 5.
Четвърто гражданско отделение, 4322/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 297/2013 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Община Септември
чрез адвокат Димитър Бакърджиев, Пловдив,
ул. Братя Пул иеви 1, с рещ у Вера И ва нова
Дон чева ч р е з а д вок ат Евг ен и я Бърза нова ,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 8, ет. 2, офис 11.
Четвърто гражданско отделение, 4907/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
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гр. дело 3979/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратурата на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Стефан
А лександров Градев чрез адвокат Милена Миланова, София, ул. Цар Асен 2Б, партер, офис 5;
Софийски окръжен съд, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 5451/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 263/2013 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Серафим А лександров Митрев, с. Сливница, община Кресна,
ул. 15 № 4, срещу Камелия Василева Митрева
чрез адвокат Гергана Юрукова, Благоевград,
ул. Тодор А лександров 41, ет. 2, кантората на
адв. Гергана Юрукова и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград.
НА 23.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1840/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
160/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Стоян Петков Лазаров чрез адвокат
Петя Узунова, Варна, ул. Ивайло 1-Б, срещу
Ва лен т ин Ди чев Терзиев, Софи я, ул. Братя
Миладинови 38, ет. 3, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 2264/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
390/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Община Варна, бул. Осми приморски полк 43, Варна, срещу Борислав Любенов
Димитров чрез адвокат Бистра Господинова,
Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12; Вяра Василева Попова чрез адвокат Бистра Господинова,
Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12; Димитър
Василев Видинлиев чрез адвокат Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12;
Катя Петрова Кънчева чрез адвокат Бистра
Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А,
ап. 12; Цветанка Кънчева Василева чрез адвокат
Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3,
вх. А, ап. 12; Емилия Йорданова Иванова чрез
адвокат Бистра Господинова, Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12; Асен Георгиев Стомоняков чрез адвокат Бистра Господинова, Варна,
ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12, и трета страна
БГ „Маркет“ – ЕООД, чрез адвокат Даниела
Илиева, Варна, бул. Владислав Варненчик 55,
офис 14а.
Първо гра ж данско отделение, 3219/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 929/2012 по описа на Окръжен съд
Благоевград, подадена от Районна потребителна кооперация – Благоевград, чрез адвокат
Снежана Евт имова, Благоевг ра д, ул. Тодор
А лександров, срещу Община Благоевград, пл.
Георги Измирлиев 1, Благоевград.
Първо гра ж данско отделение, 370 0/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2345/2011 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Николчо Цанев Йорданов
ч рез а д вок ат Мариа на Девед ж иева, Варна,
ул. Драган Цанков 20, ап. 2, ет. 1, срещу Мария
Георгиева Мариентал чрез адвокат Снежана
Тодорова, Варна, ул. Поп Харитон 22, партер;
Калоян Кулев Каров чрез адвокат Станислав
Славов, Варна, ул. Георги Раковски 39, ет. 1,
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офис 2; Илка Василева Карова чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски
39, ет. 1, офис 2.
Първо гражданско отделение, 3783/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7826/2012 по описа на Софийски градски съд,
пода дена о т Герг и на И л иева Пет кова ч рез
адвокат Атанас Спасов, София, ул. А лабин 33,
Търговски дом, вх. Б, ет. 2, стая 212, срещу
Столична община, София, ул. Московска 33.
Първо гражданско отделение, 4244/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Община Велико Търново,
представл явана от кмета Даниел Димитров
Панов чрез юрисконсулт Мариана Варнева,
Велико Търново, пл. Майка България 2, срещу Марийка Дончева Стефанова чрез адвокат
Малина Николова, Велико Търново, ул. Цанко
Церковски 38, ет. 7.

София, бул. Драган Цанков 12 – 16, ет. 1; Богоя
Стефанов Богоев, Ловеч, Затвора.
Четвърто гражданско отделение, 3758/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 427/2012 по описа на Окръжен съд
Ямбол, подадена от Регионален инспекторат по
образованието – Бургас, ул. Гладстон 150, срещу
Таня Стоянова Георгиева чрез адвокат Любомир А лександров Цветков, Бургас, ул. А дам
Мицкевич 3, ет. 1, офис 3; Директора на ОУ
„Христо Ботев“, с. Черно море, област Бургас.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3547/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
355/2012 по описа на Окръжен съд Монтана,
пода дена от Георг и Кръстев Георг иев ч рез
адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2; Леночка Йотова Георгиева чрез
адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2; Ася Георгиева Кръстева чрез
адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2, срещу Димитър Крумов А лександров, Монтана, ул. Марица 15.
Трето гражданско отделение, 3649/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1528/2012 по описа на Окръжен съд Велико
Търново, подадена от Цена Никофорова Цветкова, с. Вишовград, област Велико Търново,
ул. Гурко 10, срещу Марин Костадинов Цвятков, с. Вишовг ра д, област Велико Търново,
ул. Канлъдере 10.
Трето гражданско отделение, 3838/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
41/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Стефка Йорданова Веселинова чрез
адвокат Надежда Симеонова, Русе, ул. Муткурова 36, вх. А-3, ет. 2, офис 14; „В и К“ – ООД,
чрез адвокат Пламен Тодоров Георгиев, Русе,
ул. Бистрица 4, вх. Б.

НА 23.01.2014 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2159/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
851/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Саша Щерева Тотовска чрез адвокат Стоян Петров Илиев, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 8, ет. 1; Пламен Йорданов Тотовски чрез
адвокат Стоян Петров Илиев, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 8, ет. 1, срещу Николай Щерев Щерев
чрез адвокат Фанка Янкова Мичева, Пловдив,
бул. Шести септември, 158, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 3359/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13232/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Димчева Граматикова чрез
адвокат Кругер Милованов, София, ул. Елисавета Багряна 11, ет. 6, ап. 21; Национално
музикално училище „Любомир Пипков“, София,
ул. Оборище 17.
Трето гражданско отделение, 3837/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
22/2013 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от Димитър Енчев Димитров чрез
адвокат Рена Стефанова, Русе, ул. Тодор А лександров 7, ет. 1, срещу „Интер Инвест“ – ЕООД,
Силистра, ул. Добруджа 1, ет. 6; Венко Димитров Димитров чрез особен представител
Елка Стефанова Горанова, гр. Тутракан, област
Силистра, ул. Трансмариска 10.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 455/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
420/2011 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Мария Димитрова Симеонова чрез адвокат Георги Донков, Ботевград, пл. Саранск
5 Г, ет. 1, ап. 1, срещ у Снежанка Васи лева
Петрова чрез адвокат Стоян Стоянов Стоянов,
Ботевград, ул. Бузлуджа 1.
Четвърто гражданско отделение, 974/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4336/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мария Богоева Богоева-Карашка
чрез адвокат Петко Илчев, София, бул. Патриарх
Евтимий 75, ет. 2, ап. 12, срещу Стефани Стефанова Богоева чрез адвокат Андрей Иванов,

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1037/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
585/2012 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Община Септември чрез адвокат
Димитър Бакърджиев, Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1, срещу „Еко – Хидро – 90“ – ООД, с
управител Иван Георгиев Делчев, Пазарджик,
ул. Асен Златаров 12.

НА 27.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2868/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 25/2013 по описа на Ок ръжен съд
Пазарджик, подадена от Славей Цанков Шехтов чрез адвокат Силвана Костадинова Новоместска, Пазарджик, ул. Петко Машев 9, офис
център 1, срещу Регионална дирекция по горите – Пазарджик, Пазарджик, ул. Александър
Стамболийски 50.
Четвърто гражданско отделение, 2917/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 466/2012 по описа на Окръжен съд

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

Смолян, подадена от Община Борино, ул. Христо Ботев 1, Борино,срещу Джемиле Джамал
Вели чрез адвокат Бойко Младенов, Смолян,
бул. България 3, офис 112.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1506/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11450/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ЗК „Уника“ – А Д, с изпълнителен
директор Димит ър Тонев, Софи я, ул. Юнак
11 – 1 3, с р ещ у С т о л и ч н а о б щ и н а , С о фи я ,
ул. Московска 33.
Първо търговско отделение, 1858/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2210/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Кристиян Любомиров Здравков
чрез адвокат Даниела Савова, София, ул. Бистрица 9, ет. 4, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕА Д, София, ул. Георги Бенковски 3,
и трета страна Любомир Филипов Кръстев,
Владая, ул. Приплат 7А.
НА 28.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4682/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10167/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Пламен Милчов Рангелов, Перник,
ул. Благой Гебрев, бл. 32, вх. А, ап. 5, срещу
Лидия Львовна Димитрова чрез адвокат Иван
Александров Владимиров, София, ул. Цар Асен
18, ет. 1, ап. 2; Иво Милчов Рангелов, Перник,
ул. Благой Гебрев 32, вх. А, ет. 2, ап. 5.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2334/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2220/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Айсиджен корпорейшън“ – ООД,
София, ул. Проф. Хараламби Тачев 16, срещу
„Буена Виста“ – ЕООД, чрез адвокат Росен
Воденичарски, София, ул. Бистрица 7, вх. А,
ет. 1; „Ерсте Груп Иморент България“ чрез
адвокат Станимир Попов, София, ул. Цар Освободител 17А, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 3146/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3595/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Таня Иванова Мангелова чрез адвокат Таня Динкова, Пловдив, Дом „Левски“,
ет. 1, офис 1, срещу „Български пощи“ – ЕА Д,
чрез адвокат А лбена Хаджиева, Пловдив, пл.
Централен 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3230/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 11992/2012 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от Николай Иванов Манолов чрез адвокат Магдалена Шаркова, София,
ж.к. Красна поляна, 1 част, бл. 12, вх. 1, ет. 1,
ап. 6; Радка Иванова Манолова-Атанасова чрез
адвокат Магдалена Шаркова, София, ж.к. Красна поляна, 1 част, бл. 12, вх. 1, ет. 1, ап. 6;
Никола Щонов Киряков чрез адвокат Елена
Петрова, София, ул. А лабин 42, ет. 2, ап. 9.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7   

Четвърто гражданско отделение, 3925/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1705/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Йордан Иванов Цветков,
София, ж.к. Гео Милев, ул. Христо Чернопеев
11, бл. 118А, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Национална спортна академия „Васил Левски“, София,
ж.к. Студентски град.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1054/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3348/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Йоанна Минкова Спасова-Динкова
чрез адвокат Ирина Стоева, София, ул. Сан
Стефано 17, ет. 3, срещу ЗК „Лев Инс“ – А Д,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 59/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
1617/2012 по описа на А пелат ивен съд София, подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – А Д, София, ул. Цар Симеон 330, срещу
„Вивета“ – ООД, София, ж.к. Толстой, ул. Априлско въстание 36.
НА 29.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1284/2012,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
г р. дело 17038/2011 по оп иса на С офи йск и
градски съд, подадена от „Пикадили“ – А Д,
представл явано от Николай Нешев и Ерик
Лантинк – членове на съвета на директорите,
Варна, бул. Битоля 1А, срещу Санда Нинова
Янкова, София, ж.к. Надежда 2, бл. 218, вх. Б,
ет. 1, ап. 9.
Четвърто гражданско отделение, 2586/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 394/2012 по описа на Окръжен съд
Кърд жали, подадена от Сабри Фахри Якуб,
с. Ардино, ул. Бели брези 56, вх. А, ет. 1, ап. 3,
срещу „Бели брези 1“ – ООД, представлявано
от управителя Слав Тодоров Георгиев, София,
ж.к. Дианабад, бл. 33, вх. Г, ап. 71; Ерол Емин
Йозгюр чрез Бирсен Мехмед Йозгюр, Момчилград, ул. Маказа 40; Еджехан Ерол Йозгюр
ч рез Би рсен Мех мед Йозг юр, Мом чи лг ра д,
ул. Маказа 40; Ерен Ерол Йозгюр чрез Бирсен
Мехмед Йозгюр, Момчилград, ул. Маказа 40.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 46/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело
203/2012 по описа на Окръжен съд Добрич,
подадена от „Трейшън К лифс Голф енд СПА
Резорт“ – ЕА Д, чрез адвокат Мария Маринова,
Варна, ул. Мария-Луиза 21, срещу „ГБС – Варна“ – А Д, Варна, ул. Райко Даскалов 53.
Вт о р о т ър г о в с ко о тд е л е н и е , 11 3 0/2 01 3,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 385/2012 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от „Булкорп“ – ООД, Разград,
ул. Праскова 38, вх. А, срещу „Антора“ – ЕА Д,
Разград, ул. Никола Йонков Вапцаров 17.
Второ търговско отделение, 1187/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16474/2011 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от „Велдер консулт“ – ООД, София,
ул. Шипченски проход 2, срещу „Елмот“ – А Д,
София, ул. Академик Методи Попов 24.
Второ търговско отделение, 3088/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9/2013 по описа на А пелат ивен съд Варна,
подадена от „Трансстрой – Варна“ – А Д, чрез
а двокат Георг и А м уд ж иев, Варна, ул. Граф
Игнатиев 17, срещу Георги Андонов Георгиев
чрез адвокат Димитър Петров, Варна, ул. Цар
Симеон Първи 6, вх. А, ет. 1.
НА 30.01.2014 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4105/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2597/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Колю Марков Генов чрез адвокат
Никола Таушанов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 12, срещу Величка Иванова
Барбова чрез адвокат Дафина Гугушева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1, офис 403; Мина Илиева
Генова чрез адвокат Иван Маринов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10; Вида
Вълкова Янева чрез адвокат Иван Маринов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10;
Станка Вълкова А хчиева чрез адвокат Иван
Маринов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 72, ет. 2,
офис 10; Генка Стоилова Филчева чрез адвокат
Дафина Гугушева, Пловдив, ул. Хан Кубрат 1,
офис 403; Ненко Стоилов Барбов чрез адвокат
Дафина Гугушкова, Пловдив, ул. Хан Кубрат
1, офис 403.
Първо гражданско отделение, 4215/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
200/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Златка Енчова Ганева чрез адвокат Елиян Михайлов, София, ул. Позитано 15,
ет. 5, ап. 13, срещу Янко Николов Киров чрез
адвокат Николай Маринов, София, ул. Стефан
Малинов, бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 9; Парашкев
Янков К иров чрез адвокат Лиди я Велкова,
София, ул. Княз Борис І № 97, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 4412/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
348/2012 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Митко Стоянов Петров чрез адвокат
Ивелин Димитров, Варна, ул. Шопен 10, ет. 2;
Николай Стоянов Колев чрез адвокат Ивелин
Димитров, Варна, ул. Шопен 10, ет. 2; А лександър Костадинов Стоянов чрез адвокат Ивелин
Димитров, Варна, ул. Шопен 10, ет. 2, срещу
Стоян Иванов Стоянов чрез адвокат Панайот
Петров, Варна, бул. Владислав Варненчик 16 А;
Живомир Иванов Стоянов, Варна, ж.к. Младост,
бл. 36, вх. В, ет. 7, ап. 69; Богданка Добрева Стоянова, Варна, ж.к. Чайка, бл. 17, ет. 6, ап. 101;
Нора Иванова Стоянова чрез адвокат Панайот
Петров, Варна, бул.Владислав Варненчик 16А.
8537
Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 10694/2013 г. по описа на ІІ
отделение, 41 състав, насрочено за 9.01.2014 г.
в 14,30 ч., по жалба на „Проинвекс“– ЕООД,
чрез адвокат Цонкова срещу Решение № 187
от 11.04.2013 г. на Столичния общински съвет,
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с което е одобрен проект за ПУП – ПРЗ на
м. Ж.к. Красно село – Плавателен канал-север
в посочени в решението граници, в частта, касаеща промяна на предназначението на УПИ
Х от кв. 312. В едномесечен срок от деня на
обнарод ва не на с ъобщен ие т о в „Държ а вен
вестник“ заинтересованите страни могат да се
конституират като ответници по делото чрез
подаване на заявление до съда със съдържанието,
определено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ, и приложенията,
посочени в чл. 218, ал. 5 ЗУ Т. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна
на индивидуалния административен акт, както
и за присъединяване към подадени жалби.
8782
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Михаил
Иванов Дойнов от Бургас, ж.к. Славейков, бл. 12,
вх. 8, ет. 5, в качеството му на жалбоподател
против Наредбата за условията и реда за платено
и безплатно паркиране на моторни превозни
средства на територията на Община Бургас, определена като зона (НУРПБПТОБОЗ), приета с
решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 3,
протокол № 27 от 24.09.2013 г. По оспорването
е образувано адм. дело № 2690/2013 г. по описа
на Административния съд – Бургас.
8809
Варненският районен съд, ХХХІV състав,
призовава Робърт Бернард Кембал, роден на
13.04.1968 г., граж данин на Великобритания,
с последен известен адрес Варна, ул. Сирма
Войвода 5, ет. 3, ап. 5, като ответник по предявения от Виолета Костадинова Дачева иск с
правно основание чл. 233, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД
във връзка с чл. 310, ал. 1, т. 2 ГПК да опразни
и предаде държанието на апартамент № 5 във
Варна, ул. Сирма Войвода 5, ет. 3, на Виолета
Костадинова Дачева, по гр. д. № 8132/2013 г.
по описа на BPC, XXXІV състав, да се яви в
РС – Варна, на 16.12.2013 г. в 13,30 ч. При неявяване на ответника ще бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК
за връчване на книжата.
8722
Ихтиманският районен съд уведомява Магиракос Апостолос, гражданин на Република
Гърция, че срещу него са предявени искове и
е образувано гр. д. № 638/2013 г. от Антоанета
Галева Михайлова. Указва на ответника Магиракос Апостолос, че може в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да
получи книжата по делото в канцеларията на
Ихтиманския районен съд, както и да посочи
адрес в страната, на който да бъде призован
по делото.
8780
Плевенският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Уагне Ибра (Wagne Ibra),
гражданин на Сенегал, роден в Диурбел, да се
яви в канцеларията на Плевенския районен съд,
за да получи препис от искова молба и приложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д.
№ 4194/2013 г. по описа на Районния съд – Плевен,
заведено от Евдокия Юлиева Костова от Плевен,
по чл. 49, ал. 1 СК. В случай че не се яви, за да

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8810
Русенският районен съд, II гр. състав, съобщава на лицето Мюхтебер Ибрямова, родена на
31.10.1940 г., гражданин на Турция, сега с неизвестен адрес, че следва да се яви в съда като
ответница по гр. д. № 7049/2013 г., РРС, ІІ гр. с.,
по иск за делба, заведен от Ханифе Ватансевер – Али Ани Алипиева Зиновиева и Мюневер
Халилова Мехмедалиева, за да получи преписи
от исковата молба и приложенията. Съдът на
основание чл. 131 – 133 ГПК указва на ответника, че му се дава едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“, в който
да подаде писмен отговор, който задължително
трябва да съдържа: посочване на съда, номера
на делото, името и адреса, както и на неговия
законен представител или пълномощник; становище по допустимостта и основателността на
иска; становище по обстоятелствата, на които
се основава искът; възраженията срещу иска и
обстоятелствата, на които те се основават; възражение за неподсъдност; подпис на лицето, което
подава отговора. В отговора на исковата молба
ответникът е длъжен да посочи доказателствата
и конкретните обстоятелства, които ще доказва
с тях, както и да представи всички писмени
доказателства, с които разполага. Към отговора
на исковата молба се представят: пълномощно,
когато отговорът се подава от пълномощник;
преписи от отговора и приложенията към него
според броя на ищците. В случай че ответникът
не подаде писмен отговор в указания срок, не
вземе становище, не направи възражения, не
посочи и не представи писмени доказателства
или не предяви насрещен иск, той губи възможността да направи това по-късно, освен
ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства. В случай че ответникът
не подаде писмен отговор в указания срок и
не се яви в първото заседание по делото, без
да е направил искане за разглеждането му в
негово отсъствие, ищецът може да поиска постановяване на неприсъствено решение срещу
него. Съдът уведомява ответника, че съгласно
чл. 41 ГПК, ако отсъства повече от един месец
от адреса, който е съобщил по делото или на
който веднъж му е връчено съобщение, е длъжен да уведоми съда за новия си адрес. Същото
задължение имат и законният представител,
попечителят и пълномощникът на страната.
При неизпълнение на това задължение всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. Уведомява ответника, че с писмена
молба може да заяви желание да ползва правна
помощ при необходимост и право за това по
реда на чл. 94 и сл. ГПК. Указва на ответника,
че следва да посочи адрес за призоваване, да се
яви в съда, за да получи преписи от исковата
молба и приложенията, или да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се
назначи особен представител.
8742
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 80 състав, уведомява Алдо Кабрера
Еспиноса, роден на 27.12.1961 г. в гр. Гранма,
Куба, че има качеството на ответник по гр. д.
№ 12004/2013 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 80
състав, образувано по предявен от Анета Костадинова Жекова-Кабрера иск за развод, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 80 състав, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
8740
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано
гр. д. № 339/2013 г., насрочено за 4.04.2014 г. от
10 ч., по мотивирано искане на Комисията за
отнемане на незаконно придобито имущество
срещу Цветослав Великов Славов с постоянен и
настоящ адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област
Ловеч, бул. Цар Освободител 29А, ет. 1, ап. 2,
и Калинка Веселинова Славова с постоянен
адрес: гр. Троян, община Троян, област Ловеч,
ул. Мизия 9, за отнемане в полза на държавата на
следното имущество: придобитите от Цветослав
Великов Славов и Калинка Веселинова Славова,
с което на основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) във връзка § 5 ПЗРЗОПДНПИ и Решение № 133 от 20.05.2013 г. е предявено искане
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 571 536,88 лв., а
именно:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Цветослав Великов Славов
и Калинка Веселинова Славова:
– поземлен имот в с. Дебнево, община Троян,
област Ловеч, с кадастрален № 670, с площ 720
кв. м, за който е отреден парцел VIII-670 с площ
на парцела 691 кв. м, в квартал 13 по одобрените със заповед № 669 от 1976 г. кадастрален и
регулационен план на селото, като към парцел
VIII-670 се придават от поземлен имот с кадастрален № 669 – 11 кв. м, а от поземлен имот
с кадастрален № 670 се придават към парцел
IX-669 – 40 кв. м, и към парцел VII-671 – 8 кв. м,
при граници: улица, парцел IX-699, землищна
граница и парцел VII-671, ведно с построените
в имота: едноетажна масивна жилищна сграда, едноетажна полумасивна жилищна сграда,
паянтова плевня, паянтова саи, паянтов навес.
Представляващ поземлен имот с идентификатор № 20300.351.670, с. Дебнево, ул. Христо
Ботев 115, НТП – ниско застрояване (до 10 т),
площ 798 кв. м, стар номер 670, квартал 13,
парцел VIII, зедно с построената в него сграда
с идентификатор № 20300.351.670.1, с. Дебнево,
ул. Христо Ботев 115, функционално предназначение – жилищна сграда, еднофамилна, застроена площ 71 кв. м, и сграда с идентификатор
20300.351.670.2, с. Дебнево, ул. Христо Ботев 115,
функционално предназначение – селскостопанска сграда, застроена площ 34 кв. м.
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– Товарен автомобил „Пежо 308“ с ДК № ОВ
5658 АТ, рама № VF34C5FWC9S114780, първоначална регистрация – 9.10.2009 г.
– Лек автомобил „Мерцедес Е 290 ТД“ с
ДК № ОВ 7040 АТ, рама № WDB2100171A279181,
първоначална регистрация – 30.10.1996 г.
– Лек автомобил „Рено Лагуна“ с ДК № ОВ
5914 ВВ, рама № VF1K56TG514343467, първоначална
регистрация – 1.02.1996 г.
– Лек автомобил „Фолксваген Голф“ с ДК № ОВ
6774 АХ, рама № WVWZZZ1HZTW388006, първоначална регистрация – 13.06.1996 г.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Цветослав Великов Славов
– Лек автомобил „Шкода 120 Л“ с ДК № ОВ
0171 АС, рама № А2201056, първоначална регистрация – 7.03.1980 г.
– Лек автомобил „Нисан Примера“ с ДК № ОВ
1276 АВ, рама № SJNBAAP10U0012909, първоначална регистрация – 2.10.1990 г.
– Лек автомобил „Опел Кадет“ с ДК № ОВ 0519
АС, рама № W0L000034H5133943, първоначална
регистрация – 7.04.1987 г.
– Сумата в размер     126 500,33 лв., внесена по банкова сметка IBAN №BG65UBBS80021007976819 – разплащателна сметка в лева, открита на 12.03.2003 г.
в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 32 513 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG 40CBUN91951000186664 – безсрочна овърнайт сметка в лева, открита на
30.09.2008 г. в „МКБ Юнионбанк“ – АД.
– Сумата в размер 900 лв., представляваща
9 дяла по 100 лв. всеки един от тях в капитала на
„Верона – 2002“ – ООД, ЕИК-110530578, собственост на Цветослав Великов Славов, със седалище
и адрес на управление гр. Троян, община Троян,
област Ловеч, ул. Генерал Карцов 227.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
5 дяла по 100 лв. всеки един от тях в капитала на
„Верона – 2002-1“ – ООД, ЕИК-201258952, собственост на Цветослав Великов Славов, със седалище
и адрес на управление гр. Троян, община Троян,
област Ловеч, ул. Генерал Карцов 227.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
5 дяла по 100 лв. всеки един от тях в капитала на
„Д Фрукт“ – ООД, ЕИК-202491564, собственост на
Цветослав Великов Славов, със седалище и адрес
на управление гр. Троян, община Троян, област
Ловеч, ул. Васил Левски 82, ет. 2.
– Н а л и ч н ат а с у м а в ра змер 1219,6 8 л в.
к ъм 5.10.2 012 г. по б а н ков а с ме т к а I BA N
№ BG65UBBS80021007976819 – разплащателна
сметка в лева, открита на 12.03.2003 г. в „Обединена
българска банка“ – АД, собственост на Цветослав
Великов Славов.
– Наличната сума в размер 11,24 лв. към
19.0 9.2 012 г. по ба н ков а с ме т к а I BA N BG
59UNCR96604084349906 – разплащателна сметка
в лева, открита на 1.06.1999 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, собственост на Цветослав Великов
Славов;
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Цветослав Великов Славов
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Пежо 405“ с ДК № ОВ 1191 АВ, рама
№ VF315BB1208536007, първоначална регистрация – 30.06.1989 г.
– Сумата в размер 760 лв., представляваща
сумата по договор за продажбата на товарен ав-
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томобил „Сеат Тера“ с ДК № ОВ 5729 АА, рама
№ VSS024A0009218011, първоначална регистрация – 26.08.1992 г.
– Сумата в размер 130 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с ДК № ОВ 9170 А, рама
№ WVWZZZ19ZEW657652, първоначална регистрация – 4.05.1984 г.
– Сумата в размер 191,25 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Тойота Селика 2000“ с ДК № ОВ 8024 А, рама
№ JT1KST 16207241074;
– Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Фолксваген Голф“ с ДК № ОВ 0437 АА, рама
№ WVWZZZ19ZEW356888, първоначална регистрация – 31.10.1983 г.
– Сумата в размер 400 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Опел Кадет“ с ДК № ОВ 0618 АВ, рама
№ W0L000034K2545761, първоначална регистрация – 8.03.1989 г.
– Сумата в размер 1600 лв. от продажбата
на дружествени дялове от капитала на „Верона – 2002“ – ООД, ЕИК-110530578, със седалище
и адрес на управление гр. Троян, община Троян,
област Ловеч, ул. Генерал Карцов 227.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Цветослав Великов Славов
и Калинка Веселинова Славова
– Сумата в размер 3000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Хонда Акорд“ с ДК № ОВ 6079 АР, рама
№ SHHCC76500U104403, първоначална регистрация – 25.07.1994 г.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Опел Омега“ с ДК № ОВ 4761 АР, рама
№ W0L000021R1137536, първоначална регистрация – 30.06.1994 г.
– Сумата в размер 320 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Фолксваген Пасат“ с ДК № ОВ 8661 АР, рама
№ WVWZZZ3AZRE115815, първоначална регистрация – 23.02.1994 г.
– Сумата в размер 800 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Ауди 80“ с ДК № ОВ 4704 АМ, рама
№ WAUZZZ89ZJA410146, първоначална регистрация – 30.09.1988 г.
– Сумата в размер 150 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Опел Корса“ с ДК № ОВ 3128 АМ, рама
№ VSX000098P4118174, първоначална регистрация – 5.03.1993 г.
– Сумата в размер 500 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Ровър 75“ с ДК № ОВ 0099 АН, рама
№ SARRJZLHP5D349295, първоначална регистрация – 3.11.2005 г.
– Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Мерцедес Е 290 ТД“ с ДК № ОВ 9988 АН, рама
№WDB2100171А448661, първоначална регистрация – 1.07.1997 г.
– Сумата в размер 900 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Мерцедес Е 290 Д“ с ДК № ОВ 3686 АК, рама
№ WDB2100171A195777, първоначална регистрация – 8.07.1996 г.
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– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Мерцедес МЛ 270 ЦДГ“ с ДК № ОВ 7474
АК, рама №WDC 1631131X761294, първоначална
регистрация – 26.11.2001 г.
– Сумата в размер 18 000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Ситроен Берлинго“ с ДК № ОВ 9358 АТ, рама
№ VF7GJ9HWC8J059897, първоначална регистрация – 26.03.2008 г.
– Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Нисан Примера“ с ДК № ОВ 3695 АС, рама
№ SJNBDAP10U0212717, първоначална регистрация – 5.06.1992 г.
– Сумата в размер 15 000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Фолксваген Пасат“ с ДК № ОВ 8899 АМ, рама
№WVWZZZ3BZ4P257667, първоначална регистрация – 15.04.2004 г.
– Сумата в размер 6000 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с ДК № ОВ 9478 АК,
рама № WVWZZZ7MZTV033849, първоначална
регистрация – 4.04.1996 г.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9
ЗОПДИППД (отм.) от Калинка Веселинова Славова
– Сумата в размер 3500 лв., представляваща
35 дяла по 100 лв. всеки един от тях, притежавани
от Калинка Веселинова Славова в капитала на
„Веника 2009“ – ООД, ЕИК 200720982, със седалище и адрес на управление гр. Троян, община
Троян, област Ловеч, ул. Мизия 9А.
– Сумата в размер 510 лв., представляваща 51
дяла по 10 лв. всеки един от тях, притежавани
от Калинка Веселинова Славова в капитала на
„Скевия“ – ООД, ЕИК 201883562, със седалище и
адрес на управление с. Балканец, община Троян,
обаст Ловеч, Кнежанска лъка.
– Сумата в размер 30 053,19 лв., внесена по банкова сметка IBAN № BG52UBBS80021439101410 – разплащателна сметка в евро, открита на 16.03.2011 г.
в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 9016 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG70UBBS8002058974930 – нов
отворен депозит с един месец в лева, открита на
5.10.2011 г. в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 3613 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG68UBBS80024085122218 – сметка в лева, открита на 8.05.2006 г. в „Обединена
българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 6300 лв., внесена по банкова
сметка IBAN BG12UBBS83411060662717 – сметка
в лева, открита на 11.10.2002 г. в „Обединена българска банка“ – АД.
– Сумата в размер 91 932,92 лв., внесена по банкова сметка IBAN BG 82IORT73794031654600 – безсрочен влог в лева, открит на 29.07.2008 г. в „Инвестбанк“ – АД.
– Сумата в размер 43 296 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG55FINV91501000191453 – разплащателна сметка в лева, открита на 23.01.2008 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 640 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG46FINV915010BGN0UVGJ – разплащателна сметка в лева, открита на 1.03.2012 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 11 378,61 лв., внесена по
кредитна карта № 4790001615422023 на „ Юробанк
И Еф Джи“ – АД.
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– Сумата в размер 9940,44 лв., внесена по
кредитна карта № 377665011779019 на „Юробанк
И Еф Джи“ – АД.
– Сумата в размер 2448,27 лв., внесена по банкова
сметка IBAN № BG 64UNCR96604036328608 – разплащателна сметка в лева, открита на 5.09.2000 г.
в „Ейч Ви Би Биохим“.
Съдът указва на заинтересованите лица, че на
основание § 5 ПЗР от Закона за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за отнемане в
полза на държавата на имущество, придобито от
престъпна дейност (отм.) определя двумесечен срок
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“, в който заинтересованите лица могат
да предявят своите претенции върху описаното
по-горе имущество.
Насрочва делото за първо съдебно заседание
за 4.04.2014 г. от 10 ч.
8811
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 18 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.) уведомява, че има образувано гр. д. № 9614/2013 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество срещу Сергей
Тодоров Георгиев с постоянен и настоящ адрес
София, ж.к. Банишора, бл. 24, вх. А, ет. 3, ап. 13,
и същото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 13.03.2014 г. от 9,30 ч.
Определя двумесечен срок от датата на обнародване на заинтересованите лица да предявят
претенции върху имуществото, описано, както
следва:
от Сергей Тодоров Георгиев
– 1/2 от поземлен имот с пл. № 286 в квартал
„за улица източно от квартал 34“ по плана на
град София, местност Факултета, намиращ се в
София, район „Красна поляна“, ул. Братин дол
57А, целият с площ по документ за собственост
203,5 кв. м, а по скица – 204 кв. м, при граници:
поземлен имот с пл. № 285 и от две страни поземлен
имот с пл. № 287, заедно с построената в имота
жилищна постройка с площ 29,50 кв. м, състояща
се от една стая, кухня и антре с барака-навес с
отделен вход откъм ул. Безименна, собственост
на Сергей Тодоров Георгиев.
– 1/2 от апартамент № 13, в София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, в жилищната сграда – блок
№ 24, вход А, на ІІІ етаж, със застроена площ
44,65 кв. м, състоящ се от стая, кухня и сервизни
помещения, при съседи: стълбище, Мария и Илия
Колеви, апартамент № 12 – държавен, ул. Княз
Церетелев, заедно с избено помещение № 12, без
посочена квадратура по доказателствен нотариален акт, при съседи: коридор, Василка Кирилова
Шипарова, мазе № 13 на държавен апартамент
№ 6, заедно с таванско помещение № 49, без
посочена квадратура по доказателствен нотариален акт, при съседи: коридор, Цветан Тодоров
Минков, таван № 50 на държавен апартамент
№ 41, заедно с 0,637 % идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
мястото – държавна земя, собственост на Сергей
Тодоров Георгиев.
– Лек автомобил „ВАЗ – 2107“, ДК № С 3391 НА,
с дата на първоначална регистрация – 1.01.1993 г.,
рама № ХТА210700R0821138, двигател № 3089053,
цвят бял, собственост на Сергей Тодоров Георгиев.
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– Внесената сума в размер 12 140 лв. и лихвата в размер 34,93 лв. по сметка № BG 03 BPBI
7940 4047 9113 01 BGN в „Юро И Еф Джи България“ – АД, открита на 28.10.2002 г., с титуляр
Сергей Георгиев.
– Внесената сума в размер 4905 лв. и лихвата в
размер 15,82 лв. по сметка № BG 73 BPBI 7940 4047
9113 02 BGN в „Юро И Еф Джи България“ – АД,
открита на 20.10.2005 г., с титуляр Сергей Георгиев.
– Внесената сума в размер 1000 лв. и лихвата
в размер 8,44 лв. по сметка № BG 10008303570
BGN в „Юро И Еф Джи България“ – АД, открита
на 8.02.2002 г., закрита на 14.10.2002 г., с титуляр
Сергей Георгиев.
– Сума в размер 1500 лв., представляваща пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„ВАЗ – 2107“, ДК № С 0238 АХ.
– Сума в размер 1400 лв., представляваща пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„ВАЗ – 2107“, ДК № С 095 ВА.
– Сума в размер 47 917,84 лв., представляваща
пазарна стойност от продажбата на лек автомобил
„Ауди А4“, ДК № СА 60 83 КС.
8823
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 675, ал. 2 ТЗ
обвява, че с определение № 415 от 18.11.2013 г.
свиква заключително събрание на кредиторите
на сдружение „Център за устойчиво развитие на
Община Тетевен“ (в несъстоятелност), БУЛСТАТ
110518750, със седалище и адрес на управление
Тетевен, ул. Иван Вазов 42, в производството
по несъстоя телност по т.д. № 41/2011 г. по
описа на Ловешкия окръжен съд, което ще се
проведе на 18.12.2013 г. в 10 ч. в зала № 327
на Съдебната палата – гр. Ловеч, при дневен
ред: 1. изслушване доклад на синдика за извършените разпределения на сумите, събрани
при осребряването и за останалите неплатени
вземания; 2. вземане на решение за прекратяване на производството по несъстоятелност и
заличаване на търговеца на основание чл. 735,
ал. 1, т. 2 ТЗ.
8699
Силистренският окръжен съд, т ърговско
отделение, призовава кредиторите „Обединена
българска банка“ – АД, с адрес на управление
София, ул. Света София 5; Национална агенция
за приходите, София, бул. Княз Дондуков 52;
„Вимпел“ – ООД, с адрес на управление Велико
Търново, ул. Симеон Велики 9, ет. 11, ап. 44;
ЕТ „Вива Шунк – Радослав Шунк“, с адрес на
управление Силистра, ул. Добруджа 1, ет. 5;
ЕТ „Иван Жеков – 98“, с адрес на управление
ул. Александър Стамболийски 5, ет. 2, ап. 4, и
Борис Манолов Витанов – синдик на длъжника
„Вива трейдинг“ – ЕООД, с адрес на управление
гр. Алфатар, ул. Иван Вазов 21, да се явят в съда
на 19.12.2013 г. в 11 ч. като заинтересовани страни
по частно търговско дело № 62/2013 г., заведено от
„Обединена българска банка“ – АД, София, срещу
длъжника „Вива трейдинг“ – ЕООД, гр. Алфатар,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8739
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Софийският градски съд, Търговско отделение, VI-2 състав, т.д. № 4488/2013 г., на основание
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите от първото
събрание на „Даяна 67“ – ЕООД, ЕИК 103061956,
по т.д. № 756/2010 г. на СГС, ТО, VI-13 състав,
да се явят в заседание на 13.12.2013 г. в 15,30 ч.
по т.д. № 4488/2013 г. на СГС, ТО, VI-2 състав,
образувано по искане на „Варбел“ – ЕООД, ЕИК
103590532, със седалище и адрес на управление Русе,
ул. Александровска 62, по чл. 679 ТЗ за отмяна на
решенията на първото събрание на кредиторите
на „Даяна 67“ – ЕООД, по т.д. № 756/2010 г. на
СГС, ТО, VI-13 състав. Заседанието ще се проведе в Софийския градски съд, Съдебна палата,
бул. Витоша 2.
8762
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП регистрира под парт. № 394, т. 13, р. Х,
стр. 15, по ф.д. № 660/2013 г. политическа партия
„Обединена България“ със седалище София, СО,
район „Оборище“, и адрес бул. Княгиня Мария-Луиза 100. Уставът на политическата партия е приет на
учредително събрание, проведено на 22.06.2013 г., и
представлява неразделна част от решението. Вписва
ръководен орган на партията – Национален съвет
в състав: Илиана Райчева Сиракова – председател, Татяна Станчева Янчева – зам.-председател,
Виктор Стоянов Хаджиев – зам.-председател, Лъчезар Георгиев Танев – зам.-председател, Николай
Николаев Величков – секретар, Антон Георгиев
Адамски – секретар, и членове: Христина Иванова
Лапатова, Мариела Николаева Сиракова, Николай
Василев Тодоров, Кристина Златева Боева, Теодора
Атанасова Ганева, Росен Бойков Русков, Костадин
Върбанов Димитров, Венцислав Николов Николов,
Петър Иванов Кехайов, Иво Рашев Андреевски,
Петьо Костадинов Заберски, Татяна Симеонова
Иванова, Христина Емилова Угринова-Илиева.
Вписва контролен орган на партията – Контролен
съвет в състав: Петър Василев Мановски – председател, Георги Георгиев Сталев – зам.-председател,
Николай Петров Коларов – зам.-председател, и
членове: Юлиан Борисов Величков, Ради Стефчев Радев, Евелина Димитрова Петкос, Здравка
Любенова Методиева. Вписва Илиана Райчева
Сиракова като председател на политическа партия
„Обединена България“. Партията се представлява
от председателя Илиана Райчева Сиракова.
8799

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Холософско общество България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 18.01.2014 г. в 13 ч. в
София, бул. Раковски 82, при следния дневен ред:
1. приемане отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението; 2. промяна адреса
на управление на сдружението; 3. допълнение и
актуализиране на устава на сдружението; 4. избор
на управителен съвет на сдружението; 5. приемане на програма за дейността на сдружението
за 2014 г.; 6. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
редовно упълномощен представител. Регистрацията ще се извършва в деня на събранието от
10 до 13 ч. Материалите за общото събрание са
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на разположение на членовете на сдружението в
офиса на бул. Раковски 82. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
8824
1. – Управителният съвет на Клуб по спортни
танци „Дъга“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
по инициатива на управителния съвет на сдружението свиква отчетно-изборно общо събрание на
клуба на 20.01.2014 г. в 10 ч. в София, кв. Обеля,
ул. 13 № 13, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на КСТ „Дъга“ за периода 2011 – 2013 г.; 2.
финансов отчет и освобождаване от отговорност
на УС; 3. избор на председател на УС на КСТ
„Дъга“, зам.-председател и секретар; 4. избор на
контролен съвет; 5. промяна на адресната регистрация на клуба (седалището). При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание се намират на разположение в София,
кв. Обеля, ул. 13 № 13.
8767
24. – Управителният съвет на сдружение
„Спортен клуб Боил“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 23.01.2014 г. в
10,30 ч. в салона на клуба в София при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„СК Боил“ за 2013 г.; 2. избор на нов управителен
съвет и председател на „СК Боил“; 3. разни.
8725
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Родителско настоятелство
„Свети Мина“ при 93-та целодневна детска градина – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
23.01.2014 г. в 17,30 ч. на адрес: София, район „Лозенец“, ул. Капитан Тодор Ночев 30, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане доклад-отчет
на УС за дейността на сдружението през 2013 г.;
проект за решение – ОС приема доклада-отчет
на УС за дейността на сдружението през 2013 г.;
2. приемане бюджет и годишна програма за
дейността на сдружението за 2014 г.; проект за
решение – ОС приема предложението на УС за
бюджет и годишна програма на сдружението за
2014 г.; 3. обсъждане и приемане на предложение за
промени в състава на управителния съвет; проект
за решение – ОС приема предложението на УС
за промени в състава на управителния съвет; 4.
разни. Материалите за събранието ще бъдат на
разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Капитан Тодор Ночев 30, всеки работен ден
от 8 до 18 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден и на същото място в 18,30 ч. независимо от
броя на членовете на сдружението, регистрирали
се за участие в общото събрание.
8751
1. – Управителният съвет на Общобългарски
комитет „Васил Левски“, София, на основание
чл. 12, ал. 1 и чл. 13 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва общо о т че т но -изборно с ъбра н ие на
23.01.2014 г. в 11 ч. в зала 1 в Централния военен клуб, бул. Цар Освободител 7, София, при
следния дневен ред: 1. информация за дейността
на Общобългарския комитет „Васил Левски“ за
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периода 2008 – 2013 г.; 2. приемане насоки за
дейността на Общобългарския комитет „Васил
Левски“ за периода 2014 – 2018 г.; 3. промени
в устава; 4. избор на председател, управителен
съвет и контролен съвет на Общобългарския
комитет „Васил Левски“; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
отчетно-изборно събрание ще се проведе същия
ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на регистрираните
членове.
8768
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Настоятелство към 16 ОУ „Райко Жинзифов“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на настоятелството
на 25.01.2014 г. в 10 ч. в учителската стая на
16 ОУ „Райко Жинзифов“, София, ул. Дравски
бой 7, при следния дневен ред: 1. приемане отчет
за дейността на настоятелството; 2. приемане на
финансовия отчет за приходите и разходите на
настоятелството за 2011 и 2012 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на СН на УН;
4. избор на ръководни органи на УН. Поканват
се всички членове да участват в редовното общо
събрание лично. Регистрацията започва в 9,30 ч.
в деня на събранието. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
8787
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
Скокове на батут трамполин – Академик“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на сдружението на
27.01.2014 г. в 17,30 ч. в София, район „Слатина“,
кв. Гео Милев, бл. 3Б, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет на сдружението; 2. промени в устава на
сдружението; 3. промени в ръководните органи
на сдружението. Писмените материали, свързани
със събранието, са на разположение на членовете
на сдружението в седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
8726
24. – Управителният съвет на Съюза на погребалните фирми в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно-изборно
общо събрание на 31.01.2014 г. в 13 ч. в хотел
„Шипка“, София, бул. Тотлебен 34А, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за 2013 г. – за дейността
и финансов; 2. отчет на КС за 2013 г.; 3. отчет
на етичната комисия на съюза за дейността є
от избирането є на 12.02.2011 г. до 31.01.2014 г.;
4. изменение на устава на съюза; 5. приемане на
програма и бюджет за 2014 г.; 6. приемане на
нови членове и прекратяване на членство; 7. избор на председател на СПФБ и на членове на УС
на СПФБ; 8. избор на членове на КС на СПФБ;
9. избор на членове на етичната комисия към
СПФБ; 10. разни. Поканват се всички членове или
техни писмено упълномощени представители да
присъстват на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
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при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание ще са на разположение след 1.01.2014 г.
на сайта на съюза.
8707
96. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български Атомен Форум“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 6.02.2014 г. в 17,30 ч. на адрес: София
1618, ул. Вихрен 10 – сграда на „Риск Инженеринг“ – АД, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на Булатом за 2013 г.; 2.
приемане на годишните счетоводни отчети на
Български Атомен Форум; 3. вземане на решение
от ОС за прекратяване на членство; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. приемане на плана
за работа на Булатом за 2014 г.; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
8705
1. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на студентите по медицина в България – Софийски университет“ (АСМБ – СУ), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на асоциацията
на 25.02.2014 г. в 18,30 ч. в София, ул. Козяк 1,
аула на УБ „Лозенец“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет на
АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 2. отчет за
дейността на контролния съвет на АСМБ – СУ,
мандат 2013 – 2014 г.; 3. освобождаване от длъжността на членове на управителния съвет на
АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 4. освобождаване от длъжността на членове на контролния
съвет на АСМБ – СУ, мандат 2013 – 2014 г.; 5. избиране на нов управителен съвет на АСМБ – СУ,
мандат 2014 – 2015 г.; 6. избиране на нов контролен съвет на АСМБ – СУ, мандат 2014 – 2015 г.;
7. промени в устава на АСМБ – СУ; 8. разни.
Поканват се всички членове на асоциацията да
вземат участие в общото събрание.
8747
1. – Управителният съвет на СНЦ „СОТЕР
2000“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
30.01.2014 г. в 18 ч. в Бургас, ж.к. Лазур, бл. 1,
вх. 3, ет. 8, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението; проект за решение – ОС приема отчета; 2.
отчет на управителния съвет за финансовата
дейност на сдружението; проект за решение – ОС
приема отчета; 3. промени в състава на управителния съвет; проект за решение – ОС приема
промени в състава на управителния съвет; 4.
освобож даване на членове на сдру жението;
проект за решение – ОС приема решение за
освобож даване на членове на сдру жението.
Отчетните материали са на разположение на
адреса на управление на сдружението в Бургас,
ж.к. Лазур, бл. 1, вх. 3, ет. 8. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
8750
53. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква на 25.01.2014 г. в 8 ч. в Община Варна,
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зала „Пленарна“, редовно годишно общо събрание
на колегията при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Адвокатски съвет – Варна, за 2013 г.;
2. доклад на Контролния съвет на Адвокатската
колегия; 3. отчет за дейността на Дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане на бюджета
на колегията за финансовата 2014 г.; 5. вземане
на решение за разпореждане на почивната база
на А К – Варна, във Велинград; 6. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите от
страната; 7. разни. Поканват се всички адвокати
да вземат участие в събранието. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за
адвокатурата събранието се отлага за един час
по-късно и се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
8788
89. – Адвокатският съвет при Великотърновската адвокатска колегия на основание чл. 81,
ал. 2 ЗА свиква общо събрание на Великотърновската адвокатска колегия на 25.01.2014 г. в
9 ч. в голямата зала на Община Велико Търново
при следния дневен ред: 1. разглеждане отчета
за дейността на Адвокатския съвет през отчетната 2013 г. и вземане на решения по него; 2.
разглеждане доклада на Контролния съвет; 3.
разглеждане отчета на Дисциплинарния съд; 4.
приемане на бюджета на колегията за следващата финансова година; 5. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната;
6. други.
8704
622. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Видин, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА
свиква редовно общо събрание на 25.01. и на
26.01.2014 г. в 10 ч. в зала на Окръжния съд – Видин, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
отчета за дейността на Адвокатския съвет през
отчетната година и вземане решения по него; 2.
разглеждане на доклада на Контролния съвет; 3.
разглеждане на отчета на Дисциплинарния съд;
4. приемане на бюджета на съвета на колегията
за следващата финансова година; 5. разни.
8826
322. – Съветът на Адвокатската колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква редовно
общо събрание на колегията на 25.01.2014 г. в
8,30 ч. в зала „БЗНС“ при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на Адвокатския съвет през
отчетната 2013 г.; 2. отчет за финансовата дейност на Адвокатския съвет за 2013 г.; 3. доклад
за дейността на Контролния съвет; 4. отчет за
дейността на Дисциплинарния съд; 5. приемане на
бюджета на съвета на колегията за финансовата
2014 г.; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото
събрание ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се членовете на колегията да участват лично
или чрез писмено упълномощен представител.
8827
34. – Управителният съвет на Българската федерация на автомоделни спортове на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква във Враца на 25.01.2014 г.
в 11 ч. в заседателната зала на СТМК Враца,
ул. Поп А ндрей (Зорница) 4, редовно общо
събрание при следния дневен ред: 1. отчет за
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работата на УС на БФАМС за 2013 г.; 2. отчет за
работата на КС на БФАМС за 2013 г.; 3. промени
в правилника на БФАМС; 4. разни.
8825
1. – Управителният съвет на „Училищно
настоятелство при СОУ „Любен Каравелов“,
Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.01.2014 г. в 17 ч. в Добрич в
заседателната зала на СОУ „Любен Каравелов“,
Добрич, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове на училищното настоятелство;
2. освобождаване на членове на управителния
съвет и на председателя; 3. избор на членове на
управителния съвет и на председател; 4. приемане
промени в устава на училищното настоятелство;
5. разни.
8786
28. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на пазарджишките художници“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на 25.01.2014 г. в 10 ч. в галерия
„Георги Машев“ – Пазарджик, ул. 2 януари 19,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
работата на УС през 2013 г.; 2. финансов отчет
за 2013 г.; 3. доклад на РК за 2013 г.; 4. приемане
на календарния план на изложбите за 2014 г.;
5. приемане на проектобюджет за 2014 г.; 5.
приемане на проектобюджет за 2014 г.; 6. други.
8706
271. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 ЗА свиква редовно общо събрание в залата
на Община Пазарджик на 25.01.2014 г. в 9 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Адвокатския съвет за 2013 г.; 2. доклад на
Контролния съвет на адвокатската колегия; 3.
отчет за дейността на Дисциплинарния съд; 4.
разискване и вземане на решения по отчетите;
5. обсъждане и приемане бюджета на колегията
за финансовата 2014 г.; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите от страната; 7.
разни. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието се отлага
с един час по-късно и се провежда независимо
от броя на присъстващите членове.
8829
21. – Управителният съвет на Младежко културно сдружение „Арт – Форум“ – НПО в обществена полза, Перник, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.01.2014 г. в 10,30 ч., което ще се проведе на
адреса на управление на сдружението в Перник,
ул. Софийско шосе 15/22, при дневен ред: избор
на нов управителен съвет и председател на МКС
„Арт – Форум“.
8789
39. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските парашутисти“ (СБП) – Пловд и в , н а о с н о в а н и е ч л . 2 6 ЗЮЛ Н Ц с в и ква общо събрание на 28.01.2014 г. в 17 ч. в зала 2
на Дома на техниката в Пловдив, ул. Гладстон 1,
при следния дневен ред: приемане годишните
отчети за дейността на сдружението и КС; утвърждаване приема на членове на сдружението от
УС, избор на нови УС, КС и КЕ на сдружението;
приемане на основните насоки, програмата за
действие и бюджета на сдружението за 2014 г.;
у твърж даване на графика за извършване на
цялостни проверки на УС от КС през 2014 г.;
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други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.
8681
58. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Хан Аспарух“ при ОДМВР – Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 20.02.2014 г. в 17,30 ч. в заседателната зала
на ОДМВР – Разград, ул. Св. св. Кирил и Методий 8, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на промени в устава на СК „Хан Аспарух“; 2.
приемане на финансов отчет и отчет за дейността на УС на клуба за 2013 г.; 3. приемане
на нови членове на СК „Хан Аспарух“; 4. други
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред.
8636
2. – Съветът на настоятелите на „Училищно
настоятелство – Севлиево“, Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на настоятелството
на 16.01.2014 г. в 17,30 ч. в служебните помещения
на настоятелството при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на съвета на настоятелите;
2. финансов отчет; 3. приемане календарен
план-програма за 2014 г.; 4. промяна в устава
на настоятелството; 5. организационни въпроси.
Поканват се всички членове или техни упълномощени представители да участват. Материалите
по дневния ред са на разположение в офиса на
училищното настоятелство в Севлиево – Севлиево, ул. Св. св. Кирил и Методий 33, в срок един
месец преди датата на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС ще се проведе един час по-късно същия ден
на същото място и при същия дневен ред.
8746
81. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 ЗА свиква редовно общо събрание
на адвокатите при Адвокатска колегия – Стара
Загора, на 25 и 26.01.2014 г. в 9 ч. в конферентната
зала на хотел „Мериан Палас“ в Стара Загора,
бул. Руски 8, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на САК през 2013 г.; 2. финансов отчет на САК за 2013 г.; 3. доклад на Контролния
съвет за изпълнение на бюджета и стопанисване
имуществото на колегията през 2013 г.; 4. отчет
на Дисциплинарния съд за 2013 г.; 5. разисквания
по отчетите; 6. приемане на бюджет на САК за
2014 г.; 7. вземане на решение за закупуване на
недвижим имот за нуждите на Адвокатска колегия – Стара Загора; 8. разни; 9. избор на делегати
за общи събрания на адвокатите в страната. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на колегията. Поканваме всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител по реда на Закона за
адвокатурата.
8828
1. – Управителният съвет на СК „Тракиец“,
гр. Царево, област Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава свиква общо събрание
на клуба на 15.01.2014 г. в 17 ч. в лекционната
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зала на читалище „Г. Кондолов“, гр. Царево, при
дневен ред: промени в управителния съвет на
клуба. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите делегати.
8635
19. – Управителният съвет на дружество „Тракия“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на дружеството на
14.03.2014 г. в 17,30 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ на
Дома на техниката, ул. Джон Атанасов 8, Ямбол,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
дружеството за 2013 г.; 2. отчет на контролния
съвет за ревизиите през 2013 г.; 3. счетоводен
отчет на дружеството за 2013 г.; 4. приемане на
план за дейността на дружеството за 2014 г.; 5.
приемане на бюджет на дружеството за 2014 г.; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8680
11. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Футболен клуб Марица“ –
с. Цалапица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
5.02.2014 г. в 18,30 ч. в с. Цалапица, ул. Мур 4, при

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС; 2.
приемане на нови членове съобразно депозираните
заявления; 3. освобождаване на членовете на УС;
4. избиране на нов УС; 5. вземане на решение за
преобразуване на сдружението от такова в частна
полза в сдружение в обществена полза; 6. приемане
на промени в устава; 7. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението.
8682
Венелин Детелинов Ангелов – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Вихър Остров“ със седалище и адрес на управление
с. Остров, община Оряхово, ул. Христо Ботев 4, в
ликвидация по ф.д. № 38/2009 г. на ВОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
8638
Зиба Агоп Чакърян – ликвидатор на сдружение
с нестопанска цел „Приятели на Животните“, в
ликвидация по ф. д. № 1135/2007 на Русенския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани всички кредитори на сдружението да предявят
своите вземания в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
8684

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва
абонамент за „Държавен вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове
в страната.
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