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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната 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
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за 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, създадена с решение
на Народното събрание на 21 ноември 2013 г.
(ДВ, бр. 103 от 2013 г.), с един месец.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 9 април 2014 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
2541

ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Червена вода, община Русе, област
Русе, на 8 юни 2014 г.
Издаден в София на 9 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2540

УКАЗ № 73
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи, приет от ХLIІ Народно
събрание на 4 април 2014 г.
Издаден в София на 11 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

МОТИВИ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Андерс Фог Расмусен –
генерален секретар на НАТО, с орден „Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги за укрепване на мира и
сигурността в световен мащаб.
Издаден в София на 8 април 2014 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Кристиан Вигенин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
2539

УКАЗ № 71
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността
и ползуването на земеделските земи, приет
от Народното събрание на 4 април 2014 г.
Ува жаеми госпожи и господа народни
представители,
Българската конституция обявява земята за
основно национално богатство и тя се ползва
с особена закрила. Народното събрание е в
компетентността си да изменя, допълва и
отменя разпоредби от действащия Закон за
собствеността и ползуването на земеделските
земи, за да гарантира закрилата на земята
като основно национално богатство. Това свое
правомощие обаче парламентът трябва да
осъществява, като се съобразява с разпоредби
на Конституцията, международните договори,
по които Република България е страна, и
правото на Европейския съюз.
Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове мотивите към законопроекта
трябва да съдържат „причините, които нала-
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гат приемането; целите, които се поставят,
финансовите и други средства, необходими
за прилагането на новата уредба, очакваните резултати от прилагането, включително
финансовите, ако има такива, и анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз“.
Нито един от тези елементи не може да бъде
намерен в мотивите към законопроекта. За
съжаление, това не е изключение, а се налага
като практика в работата на парламента. Такава практика няма как да бъде подкрепена.
Ако беше спазено изискването на Закона за
нормативните актове и беше направен анализ
на предлаганите разпоредби за съответствието
им с Конституцията на Република България и
с правото на ЕС, вероятно тези законодателни
промени нямаше да бъдат приети.
Изключително важното значение на придобиването на правото на собственост върху
земеделските земи, разпореждането и ползването на тези земи ми дава основание да Ви
обърна внимание върху някои от приетите
законови текстове. Считам, че те не съответстват на ценности, установени в Конституцията на Република България и в правото
на Европейския съюз.
С § 2 се създава чл. 3в. С алинеи 1 и 2 на
чл. 3в се предвиждат нови правила за придобиването на право на собственост върху
земеделски земи от физически или юридически
лица. Право на собственост върху земеделски
земи ще могат да придобиват физически или
юридически лица, които са пребивавали или
са установени в Република България повече от
5 години. Юридическите лица с регистрация
по българското законодателство по-малко
от 5 години могат да придобиват право на
собственост върху земеделски земи, когато
съдружниците в дружеството, членовете на
сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на изискванията
да са пребивавали или да са установени в
Република България повече от 5 години.
Считам, че така приетите текстове са
противоконституционни.
В разпоредбите на чл. 3в, ал. 1 и 2 ЗСПЗЗ
законодателят не предвижда признака „гражданство“ („lex personalis“, „lex societatis“ – за
юридическите лица“) като предпоставка за
придобиване на собственост върху земеделска
земя. Конституцията обаче, в зависимост от
гражданството на правния субект, урежда
по различен начин правото на придобиване
на собственост. Конституционният критерий
„гражданство“ е заменен с фактическия критерий „пребиваване“ в Република България,
респ. с изискването за „установеност“ на физическите и юридическите лица за срок повече
от 5 години като условие за придобиване на
право на собственост върху земеделска земя.
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Българските граждани и юридически лица
съгласно Конституцията могат да придобиват земя без ограничения. В противоречие
с Конституцията настоящият текст въвежда
забрана за българските граждани да си купят земеделска земя, ако не са пребивавали
5 години на територията на страната. Няма
как да се съглася Народното събрание да
въвежда забрана българските граждани да
придобиват собственост върху земеделска
земя. Над 2 милиона български граждани зад
граница няма да могат да придобиват право
на собственост и да работят в родината си.
Вместо да създава условия за българските
граждани да осъществяват стопанска дейност
и да развиват икономиката чрез инвестиция в
земеделието, законодателят въвежда забрани.
По отношение на чужденците режимът за
придобиване на право на собственост върху
земи зависи от това, дали са или не са граждани
на държавите – членки на ЕС, и на държавите, страни по Споразумението за Европейско
икономическо пространство (СЕИП).
Едната възможност за придобиване на
право на собственост от чужденци и чужди
юридически лица е предвидена в чл. 22, ал. 1
от Конституцията. Този текст препраща към
условията и сроковете, предвидени в Договора
за присъединяване на Република България и
Румъния към Европейския съюз (ДПРБРЕС).
След 1.01.2014 г. граж даните на държавите – членки на ЕС, и на държавите, страни по
СЕИП, както и юридически лица, учредени
по законодателството на тези държави, могат
да притежават право на собственост върху
земя на територията на България. Съгласно
§ 3 „Свободно движение на капитали“, т. 2
от Приложение VI: Списъка по член 23 на
Акта за присъединяване е установена изрична
забрана при придобиването на земеделска
земя, гори и горска земя гражданин на държава – членка на ЕС, или на държава, страна
по СЕИП, да бъде третиран по-неблагоприятно отколкото към датата на подписване
на Договора за присъединяване, т.е. с оглед
състоянието на българското законодателство
към 25 април 2005 г.
Не е случаен фактът, че подписването на
Договора за присъединяване на 25 април 2005 г.
се предшества от конституционно изменение.
Изменението на чл. 22 има за цел да подготви
българското законодателство за присъединяването на страната ни към Европейското
правно пространство и да отрази духа на
интеграционния процес. Република България
не може едностранно с актове на текущото
законодателство да въвежда допълнителни
ограничителни условия. Държавите – страни
по договора, са счели, че разпоредбата на
чл. 22, ал. 1 от Конституцията е гаранция,
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че българският правопорядък е съобразен с
принципни положения на правото на ЕС. Конституционната норма е призвана да осигури,
че забраната за по-неблагоприятно третиране
няма да бъде нарушена.
Другата възможност за придобиване на
право на собственост от чужденци и чуждестранни юридически лица е предвидена
в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 във връзка с
ал. 2 от Конституцията. Основният закон не
допуска чужденци и чуждестранни юридичес
ки лица от държави извън ЕС и СЕИП да
придобиват право на собственост върху земя
(вкл. земеделска). Това може да стане по изключение и само по силата на международен
договор, ратифициран с мнозинство 2/3 от
всички народни представители.
Наистина земеделската земя е национално
богатство и трябва да бъде опазвана. Затова
не бива да бъдат приемани норми, които позволяват противоречиво тълкуване и допускат
чужденци от трети държави след 5-годишно
пребиваване да придобиват земеделски земи.
Народното събрание трябва да приема ясни
норми, съобразени с Основния закон и международните договори. Няма да се съглася с
приемане на популистки предизборни решения, които могат да имат тежки последици за
държавата и за българските граждани.
Разпоредбите на чл. 3в, ал. 1 и 2 от Закона
представляват по същество едностранно ограничение на две от свободите във вътрешния
пазар – правото на установяване по чл. 49 и
сл. от ДФЕС и свободното движение на капитали в ЕС по чл. 63 и сл. от ДФЕС. През
последни те н яколко години бъ лгарско т о
общество и българските институции имаха
многократно възможност да възразят срещу
актове на държави – членки на ЕС, които
въвеждат ограничения за български граждани. Всички с право се противопоставяме на
ограничаване на правото на труд, на свободно
придвижване и установяване, защото не искаме българските граждани да бъдат третирани
неравнопоставено и в противоречие с фундаментални европейски принципи. Всички тези
наши изисквания ще изглеждат неоснователни,
ако в същото време българският парламент
въвежда ограничения за гражданите на останалите държави членки със закон. Няма как
ние самите да създаваме пречки за свободно
движение на хора и капитали, а да изискваме
от всички останали страни да гарантират на
българските граждани тези свободи.
Неспазването на общностното законодателство няма да подобри положението на българските граждани, собственици на земеделски
земи. Правото на собственост върху земя е
конституционно гарантирано и разпореждането с тази земя е личен избор на собственика.
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Законовите ограничения не повишават цената
на земята и няма да направят собствениците
є по-богати. Стимулирането на обработването
на земята и получаването на доходи от нея,
осигуряващи достоен жизнен стандарт, трябва
да бъдат цел на законовите промени. Създаването на предпоставки за развитие на селското
стопанство и въвеждането на адекватни мерки
за подпомагането му ще бъде в помощ на
българските земеделски производители, а не
въвеждането на ограничения за разпореждане
със земята им. Вместо заявеното намерение
за подпомагане на българското общество, то
ще бъде натоварено със заплащане на санкции
за неспазване на правото на ЕС.
Ува жаеми госпожи и господа народни
представители,
Убеден съм, че повторното обсъждане на
Закона от народните представители ще допринесе за подобряване на правната уредба на
собствеността и ползуването на земеделските
земи и до привеждането є в съответствие с
Конституцията на Република България и с
правото на ЕС.
Пред ви д из ложен и т е по -г оре мо т и ви,
воден от желанието да създадем устойчиви
предпоставки за развитие на земеделието
и животновъдството като важни стопански
отрасли за страната и от убедеността си за
изключителното значение на земеделските
земи, и на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България връщам
за ново обсъждане в Народното събрание
разпоредбите на § 2 относно чл. 3в, ал. 1 и
ал. 2 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за собствеността и ползуването на
земеделските земи.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
2638

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат
предизборните предавания по Българската
национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните
комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия
и Българското национално радио и техните
регионални центрове, както следва:
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1. Телевизионни предавания:
Телевизионен
канал

Ден
от седмицата

Часови пояс

Цена
клип
лв./минута

портрет
портрет „5 въпроса интервю предиз(2 ми(2 минуза Евров „Деборни
нути) с
ти) без
па“ – блиц нят за- репортавключена включена
интервю
почва“
жи,
цена про- цена про- (2 минути), (7 мину- лв./миизводство, изводство,
лв./бр.
ти),
нута
лв./бр.
лв./бр.
лв./бр.

БНТ 1 Понедел- 06:00 – 12:00 ч.
ник –
12:00 – 16:00 ч.
петък
16:00 – 18:00 ч.

825

18:00 – 20:00 ч.

1100

20:00 – 22:00 ч.

2255

2255

855

2255

22:00 – 01:00 ч.

1650

–

–

–

–

–

–

–

1380

–

1500

–

–

–

–

300

–

–

–

–

300

550

01:00 – 06:00 ч.

330

Събота – 06:00 – 12:00 ч.
неделя
12:00 – 16:00 ч.

880

16:00 – 18:00 ч.

905

18:00 – 20:00 ч.

960

20:00 – 22:00 ч.

2800

22:00 – 01:00 ч.

1200

1020

–

960

01:00 – 06:00 ч.

330
180
120

16:00 – 18:00 ч.

250

18.00 – 23.00 ч.

220

23.00 – 07.00 ч.

100

06:00 – 12:00

130

12:00 – 18:00

250

18:00 – 23:00

320

23:00 – 01:00

190

01:00 – 06:00

150

Понеделник –
неделя

–

715

БНТ 2 Понедел- 07.00 – 09.00 ч.
ник –
09.00 – 12.00 ч.
неделя
12.00 – 16.00 ч.

БНТ
Свят

–

150

2. Агитационни клипове по програмите на Българското национално радио:
а) излъчване на клипове по програма „Хоризонт“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 – 13:00 ч.

200 лв.

400 лв.

13:00 – 23:00 ч.

180 лв.

360 лв.

б) излъчване на клипове по програма „Христо Ботев“:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 – 13:00 ч.

90 лв.

180 лв.

13:00 – 23:00 ч.

50 лв.

100 лв.
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в) стойност на клипове по програма „Радио София“ и останалите регионални радиостанции:
Понеделник – неделя
Часови пояс

до 30 секунди

до 1 минута

06:00 – 13:00 ч.

35 лв.

70 лв.

13:00 – 23:00 ч.

25 лв.

50 лв.

3. Хроники (отразяване на актуални събития) по програма „Хоризонт“ – до 1 минута – 300 лв.
4. Диспути (извън определените от чл. 195 и 196 от Изборния кодекс безплатни минути за
диспути за националните програми и за регионалните радиостанции):
а) по програма „Хоризонт“ – 70 лв. за 1 минута;
б) по програма „Христо Ботев“ – 50 лв. за 1 минута;
в) по регионални радиостанции и по програма „Радио София“ – 25 лв. за 1 минута.
5. Други форми:
а) по програма „Хоризонт“:
Форма

Цена в лева

Времетраене

Дискусии

300

за 1 минута

Визитка

600

до 3 минути

Интервю

990

до 5 минути

Репортаж

600

до 3 минути

Форма

Цена в лева

Времетраене

Визитка

200

до 3 минути

Интервю

450

до 5 минути

Репортаж

200

до 3 минути

Форма

Цена в лева

Времетраене

Визитка

100

до 3 минути

Интервю

250

до 5 минути

Репортаж

150

до 3 минути

б) по програма „Христо Ботев“:

в) по програма „Радио София“:

Забележка. Цените са в лева без ДДС.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски

2568

Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за създаване на комитети за наблюдение на
Споразумението за партньорство на Република
България и на програмите, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Създава се Комитет за наблюдение
на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за периода 2014 – 2020 г., наричан
по-нататък „Комитета“.
Чл. 2. (1) Комитетът е колективен орган,
основан на принципа на партньорство, който
има следните функции:
1. да следи за напредъка в изпълнението
на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство;
2. да обсъжда и одобрява всички предложения за промени в Споразумението за
партньорство;
3. да разглежда и одобрява измененията на
информация в Споразумението за партньорство, произтичащи от решение за изменение на
програма, прието от комитета за наблюдение
на съответната програма по чл. 10, относно:
а) избраните тематични цели;
б) разпределението на подкрепата от фондовете по тематичните цели;
в) списъка с програмите по Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и по Кохезионния фонд със
съответните ориентировъчни размери на
разпределените средства по съответния фонд,
както и по години;
4. да разглежда и одобрява докладите за
напредъка по изпълнението на Споразумението за партньорство през 2017 и 2019 г.,
изготвени съгласно чл. 52 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1303/2013“;
5. да разглежда информация от управляващите органи за изпълнението на съответните
програми и приноса им за изпълнението на
стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство;
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6. да разглежда информация от сертифициращите органи по програмите, съфинансирани
от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и от Разплащателната агенция по
Програмата за развитие на селските райони,
за финансовото управление и изпълнение
на помощта от Европейските структурни и
инвестиционни фондове;
7. да разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните контролни
доклади по програмите, изготвени от одитния орган по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело
и рибарство, съответно от сертифициращия
орган – за Програмата за развитие на селските райони;
8. да следи за напредъка в изпълнението
на предварителните условия, които не са
изпълнени към датата на одобрението от
Европейската комисия на Споразумението
за партньорство;
9. да одобрява и следи изпълнението на
плана за оценка на Споразумението за партньорство и да се информира от Централното
координационно звено за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки;
10. да одобрява Националната комуникационна стратегия за програмен период
2014 – 2020 г. след съгласуване с комитетите
по чл. 10, както и измененията в нея, и да
следи за изпълнението є;
11. да наблюдава общия напредък по рамките за изпълнение на отделните програми и да
разглежда и одобрява национално предложение
за разпределение на средствата от резерва за
изпълнение между отделните програми;
12. да разглежда и одобрява предложения
за изпълнение на регионални стратегии за
развитие чрез интегрирани териториални
инвестиции, за които се предвижда финансиране по повече от една от програмите,
съфинансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фондове;
13. да разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на Споразумението за
партньорство.
(2) Комитетът одобрява свои вътрешни
правила за работа и кодекс на поведение.
Чл. 3. (1) Комитетът се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят
и членовете на Комитета имат право на глас
при вземане на решения, а наблюдателите
имат право на съвещателен глас.
(2) Председател на Комитета е заместник
министър-председателят и министър на правосъдието.
(3) Членове на Комитета са:
1. председателите на комитетите за наблюдение на програмите по чл. 10, заместникминистър на външните работи, заместник-
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министър на вътрешните работи, заместникминистър на културата, заместник-министър
на инвестиционното проектиране, заместникминистър на младежта и спорта, заместникминистър на здравеопазването и заместникминистър на финансите;
2. председателят на Националния статистически институт;
3. председателят на Комисията за защита
от дискриминация и изпълнителният директор
на Държавен фонд „Земеделие“;
4. директорите на дирекции „Програмиране на средствата от Европейския съюз“,
„Мониторинг на средствата от Европейския
съюз“, „Информация и системи за управление
на средствата от Европейския съюз“, „Икономическа и социална политика“, „Координация по въпросите на Европейския съюз“
и „Модернизация на администрацията“ в
администрацията на Министерския съвет,
директорите на дирекции „Финанси на реалния сектор“ и „Икономическа и финансова
политика“ на Министерството на финансите,
главният директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
на Министерството на регионалното развитие,
представител на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси, представител на
координационното звено за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен район;
5. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
6. по един представител на регионалните
съвети за развитие на районите от ниво 2;
7. по един представител, определен от
ръководните органи на всяка от национално
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите,
признати от Министерския съвет по реда на
Кодекса на труда;
8. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет
и по реда на Закона за интеграция на хората
с увреждания;
9. представител на академичната общност;
10. по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност:
а) организации, работещи в сферата на
равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на
социалното включване и интегрирането на
маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на
образованието, науката и културата.
(4) Министрите, ръководителите на ведомствата и организациите, представени в
Комитета, определят писмено един основен
и до трима резервни членове. В случай на
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отсъствие на титуляря от заседанието на
Комитета той се замества от един от определените резервни членове.
(5) Представителят на академичната общност по ал. 3, т. 9 и неговите заместници в
Комитета се определят чрез механизъм за
избор, който се утвърждава от министъра на
образованието и науката.
(6) Представителите на юридическ ите
лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност по ал. 3, т. 10 и техните заместници
в Комитета се определят чрез механизъм за
избор, който се утвърждава от заместник
министър-председателя и министър на правосъдието по предложение на Централното
координационно звено.
(7) Съставът на Комитета, основните и
резервните членове се определят поименно
с писмена заповед на неговия председател.
(8) В заседанията на Комитета като наблюдатели с право на съвещателен глас могат
да участват:
1. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“ или определени от него
служители на агенцията;
2. изпълнителният директор на Агенцията
по обществени поръчки или определени от
него служители на агенцията;
3. директорът на дирекция „Наблюдение,
координация и контрол на Разплащателната
агенция“ на Министерството на земеделието
и храните или определени от него служители
на дирекцията;
4. ръководителите на сертифициращите
органи по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и от Европейския фонд за морско дело и
рибарство, или определени от тях служители;
5. представител/и на Европейската комисия;
6. представител/и на Европейската инвестиционна банка или на други финансови
институции (при получаване на финансова
помощ от Европейската инвестиционна банка
или от друга финансова институция).
Чл. 4. Поименният състав на Комитета и
протоколите от заседанията се публикуват на
Единния информационен портал за фондовете
от Европейския съюз.
Чл. 5. Координацията, административната
и организационно-техническата работа, свързани с дейността на Комитета, се извършват
от Секретариат. Функциите на Секретариат
се изпълняват от дирекция „Програмиране
на средствата от Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет.
Чл. 6. Комитетът може да създава при
необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси.
Възмож ност та за създаването на так ива
подкомитети, техният състав, отговорности
и задачи се уреждат във вътрешните правила
за работа на Комитета.
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Чл. 7. (1) Комитетът заседава най-малко
един път годишно.
(2) Заседания на Комитета се свикват по
инициатива на председателя му.
(3) По искане най-малко на една трета от
членовете на Комитета или по инициатива
на Европейската комисия могат да бъдат насрочвани извънредни заседания.
(4) Заседанията на Комитета са редовни,
ако на тях присъстват повече от половината
от членовете му или съответните им заместници с право на глас.
Чл. 8. (1) Комитетът взема решения с
общо съгласие.
(2) В случаите, когато не е възможно да
се постигне общо съгласие, Комитетът приема решенията с мнозинство от две трети от
присъстващите членове с право на глас.
(3) Комитетът може да приема решения и
неприсъствено с мнозинство от две трети от
членовете с право на глас.
(4) По реда на процедурата по ал. 3 не
могат да се приемат решения по чл. 2, ал. 1,
т. 11 и 12.
Чл. 9. (1) Членовете на Комитета по чл. 3,
ал. 3, т. 8 координират становищата си по въпросите, разглеждани от Комитета, с другите
национално представителни организации на
и за хората с увреждания и им предоставят
информация относно дейността на Комитета.
(2) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3,
т. 9 координират с академичната общност
становищата си по въпросите, разглеждани
от Комитета, и предоставят на академичната
общност информация относно дейността на
Комитета.
(3) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3,
т. 10 координират с групите организации, които
са ги излъчили, становищата си по въпросите,
разглеждани от Комитета, предоставят им
информация относно дейността на Комитета
и координират изразяваните от тях позиции
и взетите решения.
Чл. 10. Създават се комитети за наблюдение
на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове,
както следва:
1. Комитет за наблюдение на Оперативна
програма „Региони в растеж“;
2. Комитет за наблюдение на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;
3. Комитет за наблюдение на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;
4. Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо
собност“;
5. Комитет за наблюдение на Оперативна
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;
6. Комитет за наблюдение на Оперативна
програма „Околна среда 2014 – 2020“;
7. Комитет за наблюдение на Оперативна
програма „Добро управление“;
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8. Комитет за наблюдение на Програмата
за морско дело и рибарство;
9. Комитет за наблюдение на Програмата
за развитие на селските райони.
Чл. 11. (1) Комитетът за наблюдение на
съответната програма, съфинансирана от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, наричан по-нататък „Комитета за
наблюдение на програмата“ е колективен орган, основан на принципа на партньорството,
който има следните функции:
1. да разглежда и одобрява предложените
от ръководителя на управляващия орган на
съответната програма методология и критерии
за подбор на операции, както и последващи
изменения и допълнения в тях, а за операции,
при които се предвижда финансовата помощ да
се предоставя по повече от една програма – в
частта за съответната програма; методология
за подбор на операции се одобрява, когато
това е приложимо;
2. да разглежда и одобрява индикативната
годишна работна програма, която се изготвя
от управляващия орган на съответната програма, както и последващи изменения в нея;
3. да разглежда обосновани предложения и
да взема решения за прекратяване на процедури за подбор на операции и на процедури
за директно предоставяне, в случай че това е
приложимо за съответната програма;
4. да разглежда изпълнението на програмата и да следи за напредъка, докладван от
управляващия орган, в постигането на целите
и приоритетите на програмата въз основа на
дефинираните в нея индикатори, включително индикаторите, заложени в рамката за
изпълнение;
5. да разглежда и одобрява изготвените
от управляващия орган годишни доклади
и окончателния доклад за изпълнението на
съответната програма;
6. да одобрява и да следи изпълнението на
плана за оценка на съответната програма и
да разглежда информация от управляващия
орган за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки, както и
за действията, предприети за изпълнение на
препоръките;
7. да се информира за напредъка в изпълнението на приложимите предварителни
условия, които не са изпълнени към датата
на одобрението от Европейската комисия на
съответната програма;
8. да разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните контролни
доклади по съответната програма, изготвени
от одитния орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство, съответно от сертифициращия орган – за Програмата за развитие на
селските райони;
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9. да разглежда информация от сертифициращите органи по програмите, съфинансирани
от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и от Разплащателната агенция по
Програмата за развитие на селските райони,
за финансовото управление и изпълнение на
съответната програма;
10. да съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период
2014 – 2020 г., както и измененията в нея, и да
я предложи за одобрение от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство;
11. да разглежда информация за годишните планове за действие за мерките по
информация и комуникация на съответната
програма в изпълнение на Националната
ком у никационна ст ратеги я за прог рамен
период 2014 – 2020 г., които се изготвят от
управляващия орган; ежегодно да разглежда
информация за тяхното изпълнение, както и
анализа, изготвен от управляващия орган, за
резултатите от предприетите информационни
и комуникационни дейности;
12. да разглежда информация за одобрени
големи проекти по смисъла на чл. 100 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 и да следи за
напредъка в изпълнението им;
13. да разглежда и одобрява предложения
за изменения на програмата, включително
за преразпределение на средства по приоритетните оси на съответната програма; в
случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 председателят
на Комитета за наблюдение на съответната
програма представя на членовете на Комитета
за наблюдение на програмата решението за
информация;
14. да разглежда и одобрява постъпили
предложения за изпълнение на регионални
ст ратегии за разви т ие ч рез ин тег ри рани
териториални инвестиции, за които се предвижда финансиране единствено в рамките на
програмата, в случай че такива се прилагат
от съответната програма;
15. да разглежда напредъка в изпълнението
на съвместни планове за действие, в случай че
такива се прилагат от съответната програма, и
да се информира за дейността на съответните
управителни комитети;
16. да разглежда напредъка в изпълнението
на финансовите инструменти, в случай че
такива се прилагат от съответната програма;
17. в случай на прилагане на финансови
инструменти по съответната програма да разглежда стратегическия документ за финансови
инструменти, изпълнявани от управляващия
орган, и да получава информация за предварителната оценка на всеки от инструментите;
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18. да следи за изпълнението на интегрираните териториални инвестиции и на
инструмента „водено от общността местно
развитие“, в случай че такива се изпълняват с
финансова подкрепа от съответната програма;
19. да следи за прилагането от управляващия
орган на съответната програма на принципите
на устойчивото развитие, включително опазване на околната среда, на равенството между
мъжете и жените, на равните възможности и
недискриминацията, включително достъпност
за хора с увреждания;
20. да участва в Националната мрежа за
селските райони с цел обмен на информация
за изпълнението на програмата, в случай че
това е приложимо за съответната програма;
21. да разглежда и други въпроси, свързани
с изпълнението на съответната програма.
(2) Комитетът за наблюдение на програмата
одобрява свои вътрешни правила за работа и
кодекс на поведение.
Чл. 12. (1) Комитетът за наблюдение на
програмата се състои от председател, членове
и наблюдатели. Председателят и членовете на
Комитета за наблюдение на програмата имат
право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.
(2) Председател на Комитета за наблюдение
на програмата е ръководителят на управляващия орган на съответната програма или
друго оправомощено лице от ръководителя
на администрацията, изпълняваща функциите
на управляващ орган, или част от която е управляващият орган на съответната програма.
(3) Членове на Комитета за наблюдение
на програмата са:
1. ръководителите на управляващите органи
на останалите програми по чл. 10, ръководителят на дирекцията, съответно главната
дирекция, определена за управляващ орган
на съответната програма, председателят на
Комисията за защита от дискриминация,
изпълнителният директор на Държавен фонд
„Земеделие“, директорите на дирекции „Икономическа и социална политика“ и „Координация по въпросите на Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет,
представител на Централното координационно
звено в администрацията на Министерския
съвет, директорите на дирекции „Финанси на
реалния сектор“ и „Икономическа и финансова
политика“ на Министерството на финансите,
представител на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите
и интеграционните въпроси;
2. представител на Националния статистически институт;
3. по един представител на ведомствата,
отговорни за политиките, по които ще се
финансират мерки от съответна програма;
4. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
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5. по един представител на регионалните
съвети за развитие в районите от ниво 2;
6. по един представител, определен от
ръководните органи на всяка от национално
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите,
признати от Министерския съвет по реда на
Кодекса на труда;
7. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет
и по реда на Закона за интеграция на хората
с увреждания;
8. представител на академичната общност;
9. по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност в зависимост от
мерките, които ще се финансират по съответната програма:
а) организации, работещи в сферата на
равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на
социалното включване и интегрирането на
маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на
образованието, науката и културата;
д) други групи организации, имащи отношение към мерките, които ще се финансират
по съответната програма.
(4) Министрите, ръководителите на ведомствата и организациите, представени в Комитета за наблюдение на програмата, определят
писмено един основен и до трима резервни
членове. В случай на отсъствие на титуляря
от заседанието на Комитета за наблюдение
на програмата той се замества от един от
определените резервни членове.
(5) Представителят на академичната общност по ал. 3, т. 8 и неговите заместници
в Комитета за наблюдение на програмата
се определят чрез механизма за избор по
чл. 3, ал. 5.
(6) Представителите на юридически лица
с нестопанска цел за общественополезна
дейност по ал. 3, т. 9 и техните заместници
в Комитета за наблюдение на програмата
се определят чрез механизма за избор по
чл. 3, ал. 6.
(7) Съставът на Комитета за наблюдение на
програмата, основните и резервните членове
се определят поименно с писмена заповед на
министъра, на чието подчинение е управляващият орган на съответната програма, като
задължително:
1. първоначалната заповед за състава на
Комитета за наблюдение на програмата се
съгласува със заместник министър-председателя и министър на правосъдието;
2. последващи изменения на заповедта за
състава на Комитета за наблюдение на програмата се съгласуват със заместник министър-
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председателя и министър на правосъдието в
случаите, когато има промяна на ведомствата
по ал. 3, т. 3 и на организациите по ал. 3,
т. 9, буква „д“.
(8) В заседанията на съответния Комитет за
наблюдение на програмата като наблюдатели с
право на съвещателен глас могат да участват:
1. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“ или определени от него
служители на агенцията;
2. изпълнителният директор на Агенцията
по обществени поръчки или определени от
него служители на агенцията;
3. директорът на дирекция „Наблюдение,
координация и контрол на Разплащателната
агенция“ на Министерството на земеделието
и храните или определени от него служители
на дирекцията;
4. ръководителят на сертифициращия орган
по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, или
определени от него служители;
5. ръководителят на сертифициращия орган
по програмата, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, или
определени от него служители;
6. представител/и на Европейската комисия;
7. представител/и на Европейската инвестиционна банка или на друга финансова
институция (в случаите, в които съответната програма получава финансова помощ от
Европейската инвестиционна банка или от
друга финансова институция);
8. представители на юридически лица с
нестопанска цел, имащи отношение към мерките, които ще се изпълняват по съответната
програма.
(9) Представителите на юридическите лица
с нестопанска цел по ал. 8, т. 8 и техните
заместници в Комитета за наблюдение на
програмата се определят чрез механизъм за
избор, който се утвърждава от ръководителя на
управляващия орган на съответната програма.
Чл. 13. Поименният състав на съответния
Комитет за наблюдение на програмата и
протоколите от заседанията му се публикуват
на страницата на управляващия орган и на
Единния информационен портал за фондовете
от Европейския съюз.
Чл. 14. Комитетите за наблюдение на програма могат да създават при необходимост
постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси. Възможността за
създаването на такива подкомитети, техният
състав, отговорности и задачи се уреждат
във вътрешните правила за работа на всеки
Комитет за наблюдение на програмата.
Чл. 15. Координацията, административната и организационно-техническата работа,
свързани с дейността на всеки Комитет за
наблюдение на програма, се извършват от
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Секретариат. Фу нк циите на Секретариат
изпълнява дирекцията, съответно главната
дирекция, определена за управляващ орган
на съответната програма.
Чл. 16. (1) Заседания на Комитета за наблюдение на програмата се свикват най-малко
два пъти в годината.
(2) Заседания на Комитета за наблюдение
на програмата се свикват по инициатива на
председателя му.
(3) По искане най-малко на една трета
от членовете на Комитета за наблюдение на
програмата или по инициатива на Европейската комисия могат да бъдат насрочвани
извънредни заседания.
(4) Заседанията на Комитета за наблюдение
на програмата са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му или
съответните им заместници с право на глас.
Чл. 17. (1) Комитетът за наблюдение на
програмата взема решения с общо съгласие.
(2) В случаите, когато не е възможно да
се постигне общо съгласие, Комитетът за
наблюдение на програмата приема решенията
с мнозинство от две трети от присъстващите
членове с право на глас.
(3) Комитетът за наблюдение на програмата
може да приема решения и неприсъствено
с мнозинство от две трети от членовете с
право на глас.
(4) По реда на процедурата по ал. 3 не
могат да се приемат решения по чл. 11, ал. 1,
т. 13 и 14.
Чл. 18. (1) Членовете на Комитета за
наблюдение на програмата по чл. 12, ал. 3,
т. 7 координират становищата си по въпросите, разглеждани от комитета, с другите
национално представителни организации на
и за хората с увреждания и им предоставят
информация относно дейността на Комитета
за наблюдение на програмата.
(2) Членовете на Комитета за наблюдение
на програмата по чл. 12, ал. 3, т. 8 координират с академичната общност становищата
си по въпросите, разглеждани от комитета,
и предоставят на академичната общност информация относно дейността на комитета.
(3) Членовете на Комитета за наблюдение
на програмата по чл. 12, ал. 3, т. 9 координират с групите организации, които са ги
излъчили, становищата си по въпросите,
разглеждани от комитета, предоставят им
информация относно дейността на комитета
и координират изразяваните от тях позиции
и взетите решения.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Ръководител на Управляващия орган“
е ръководителят на администрацията, изпълняваща функциите на управляващ орган на
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съответната програма, или част от която е управляващият орган на съответната програма,
или оправомощено от него длъжностно лице.
2. „Разплащателна агенция“ е специализирана структура, отговаряща за управлението
и контрола на разходите от Европейските
земеделски фондове.
3. „Ръководител на сертифициращия орган“
за програмите, съфинансирани по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, е
ръководителят на административното звено,
определено да изпълнява функциите на сертифициращ орган за тези програми, а за програмата, съфинансирана по Европейския фонд
за морско дело и рибарство, е ръководителят
на административното звено, определено да
изпълнява функциите на сертифициращ орган
за тази програма.
4. „Сертифициращ орган“ по програмите, съфинансирани по Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и по Европейския
фонд за морско дело и рибарство, е структура,
отговорна за сертифициране на разходите по
програмите и за подготвяне и изпращане до
Европейската комисия на искане за плащане
по програма.
5. „Сертифициращ орган по програмата за
развитие на селските райони“ е сертифициращият орган по смисъла на чл. 9 от Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета.
Заключителни разпоредби
§ 2. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението:
1. министърът на образованието и науката
утвърждава механизма по чл. 3, ал. 5;
2. заместник министър-председателят и
министър на правосъдието утвърждава механизма по чл. 3, ал. 6;
3. ръководителят на управляващия орган на
съответната програма утвърждава механизма
по чл. 12, ал. 9.
§ 3. Ръководителите на управляващите
органи на съответните програми информират
заместник министър-председателя и министър на правосъдието за поименния състав
на съответния Комитет за наблюдение на
програмата до три месеца след влизането в
сила на постановлението.
§ 4. В срок до три месеца след определянето на поименния състав на Комитета за
наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на съответните комитети за наблюдение на програмите
председателите на всички комитети свикват
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първото заседание на съответния комитет за
наблюдение, на което се приемат вътрешните
правила за работа и кодексът на поведение.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
и министър на правосъдието, министъра на
регионалното развитие, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката
и енергетиката, министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
министъра на труда и социалната политика,
министъра на финансите и на министъра на
образованието и науката.
§ 6. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г.,
бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10
от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 т. 10 се изменя така:
„10. координира действията на одитния
и сертифициращите органи на програмите,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския
фонд за рибарство, във връзка с изготвянето
на годишните обобщения за проведените одити
и издадените декларации за сертифицирани
разходи по смисъла на чл. 53б, параграф 3 от
Регламент 1605/2002 на Съвета (ЕО, Евратом)
относно Финансовия регламент, приложим
за общия бюджет на Европейските общности
(ОВ, L 248 от 16.09.2002);“.
2. В чл. 3, ал. 1, т. 2 думите „техните изменения“ се заменят с „одобрява последващите
изменения в тях“.
§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 47 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на
общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2569
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за
фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, приета с Постановление
№ 291 на Министерския съвет от 2005 г.
(обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 5 от 2013 г. и
бр. 8 и 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителните вноски, установените
задължения и лихви за държавното обществено
осигуряване, Учителския пенсионен фонд и за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“ се внасят по банковата сметка
на компетентната териториална дирекция (ТД)
на НАП за събиране на приходите за социалноосигурителните фондове към Националния
осигурителен институт (НОИ).“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Осигурителните вноски, установените
задължения и лихви за здравно осигуряване се
внасят по банковата сметка на компетентната
ТД на НАП за събиране на приходите за НЗОК.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „банковата“ се заменя с „банкова“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „самоосигуряващите
се лица“ се поставя запетая и се добавя „лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално
осигуряване“.
2. В ал. 4 съюзът „и“ се заменя със запетая
и след думите „самоосигуряващите се лица“
се добавя „и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса
за социално осигуряване“.
§ 3. В чл. 4 думите „като средствата по
чл. 2, ал. 1 се превеждат по сметка на НАП
за приходите на централния бюджет, а тези
по чл. 2, ал. 2 – по сметката на НАП по чл. 6,
ал. 2“ се заличават.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен
фонд и за НЗОК от бюджетните организации,
без общините, се превеждат от сметки на
централния бюджет по съответните сметки на
НОИ и НЗОК в Българската народна банка с
изключение на вноските по ал. 4.“
2. В ал. 2 думата „предприятия“ се заменя
с „организации“ и думите „ал. 4“ се заменят
с „ал. 3“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Дължимите вноски за фондовете за
допълнително задължително пенсионно осигуряване за осигурените от НОИ и НЗОК
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лица се отчитат и превеждат от сметките на
НОИ и НЗОК по сметката по ал. 2 по ред,
определен от министъра на финансите.“
4. В ал. 4 след абревиатурата „НЗОК“ се
добавя „отчитат и“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Постъпилите по сметките по чл. 4
на НАП в Българската народна банка суми
за д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не,
за Учителския пенсионен фонд и за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ се превеж дат по банковата
сметка на НОИ за държавното обществено
осигуряване в Българската народна банка,
за НЗОК – по банковата бюджетна сметка
на НЗОК в Българската народна банка, а за
фондовете за допълнително задължително
пенсионно осигуряване – по банковата сметка
на НАП по чл. 6, ал. 2.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преводите по ал. 1 се извършват ежедневно по ред, определен от министъра на
финансите и от управителя на Българската
народна банка.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 накрая се добавя „не по-малко
от веднъж месечно“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За целите на изготвяне на отчетите за
касовото изпълнение на бюджетите на държавното обществено осигуряване, Учителския
пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ и бюджета
на НЗОК неуточнените към края на отчетния
период суми, постъпили по съответните сметки
по чл. 2, ал. 1 и 2, се отчитат по приходни
позиции на базата на относителния дял на
съответната приходна позиция в общия размер
на установените и постъпили за съответния
период суми.“
6. Алинея 6 се отменя.
§ 6. В чл. 9, ал. 6 и 7 думите „ал. 4“ се
заменят с „ал. 5“.
§ 7. В чл. 11, ал. 3 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
§ 8. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Параграф 2а се отменя.
2. Създава се § 2б:
„§ 2б. (1) В срок до 30 април 2014 г. НАП
превежда по сметките на НОИ и НЗОК по
чл. 7, ал. 1 разликата между установената сума
на събраните приходи за администрираните
от НОИ социа лноосиг у рителни фон дове,
съответно за НЗОК, отчетена в периода от
1 януари до 28 февруари 2014 г., и сумата на
извършените от НАП през този период преводи за 2014 г. към съответната сметка на
НОИ и НЗОК.
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(2) Наличните към 28 февруари 2014 г.
неуточнени суми, събрани чрез съответната
сметка на ТД на НАП, се отчитат като приходи
на администрираните от НОИ социалноосигурителни фондове, съответно на НЗОК, след
тяхното установяване и превеждане от сметката на съответната ТД на НАП за приходите
на централния бюджет по съответните сметки
на ТД на НАП по чл. 2, ал. 1 и 2.
(3) Преводите по ал. 2 се отразяват като намаление на приходите на централния бюджет.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. (1) Неуточнените суми, постъпили по
съответните сметки за приходите от публични
вземания на централния бюджет на Националната агенция за приходите, включително
и неуточнени суми към 28 февруари 2014 г.,
ежемесечно се разпределят пропорционално
по съответните отчетни позиции за публични
вземания на централния бюджет на база на
относителния дял на съответната отчетна
позиция в общия размер на установените
приходи от публични вземания на централния
бюджет за съответния период.
(2) За целите на ал. 1 в общия размер на
установените приходи от публични вземания
на централния бюджет не се включват обособено отчетените по предвидения за това код за
приходи на централния бюджет постъпления
от сметките за чужди средства на Националната агенция за приходите за принудително
събиране и конфискувани активи.
§ 10. Постановлението влиза в сила от
4 март 2014 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2570

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в
общ размер 36 300 000 лв. за сметка на предвидените средства по централния бюджет за
2014 г., разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на финансите – 36 050 000 лв.:
а) за присъждане на кредитен рейтинг
на Република България и за консултанти
във връзка с управлението на държавния
дълг – 2 200 000 лв.;
б) за развитие и поддръжка на национално
значими информационни системи и информационни инфраструктури – 13 350 000 лв.;
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в) за изплащане в изпълнение на чл. 7,
ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
на левовата равностойност на жилищни компенсаторни записи, притежавани от гражданите – 500 000 лв.;
г) за дейности, свързани с повишаване събираемостта на публичните приходи, борба с
данъчните измами, засилване на митническия
надзор и контрол, и за инвестиционните проекти на Националната агенция за приходите
и на Агенция „Митници“ – 20 000 000 лв.;
2 . п о б юд ж е т а н а К о н с т и т у ц и о н н и я
съд – 250 000 лв. разходи за персонал.
Чл. 2. Разходите по бюджета на Министерството на финансите да се осигурят чрез
промяна на бюджетното му взаимоотношение
с централния бюджет със сумата по чл. 1,
т. 1, намалена с 16 983 лв., представляващи
дължимата лихва за просрочено плащане на
традиционни собствени ресурси (мита) от
централния бюджет за сметка на бюджета на
Агенция „Митници“.
Чл. 3. (1) Със сумата в размер 2 200 000 лв.
да се увеличат разходите по „Политика в областта на управлението на дълга“, бюджетна
програма „Управление на ликвидността“ по
бюджета на Министерството на финансите
за 2014 г.
(2) Със сумата в размер 7 850 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.
(3) Със сумата в размер 25 983 017 лв. да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г., разпределени,
както следва:
1. по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“ – 23 983 017 лв.;
2. по „Политика в областта на защита на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“ – 2 000 000 лв.
(4) Със сумата в размер 36 033 017 лв. да се
увеличат показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България за
2014 г.
Чл. 4. Председателят на Конституционния
съд да извърши произтичащите от чл. 1, т. 2
промени по бюджета на Конституционния
съд за 2014 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите и по централния бюджет за 2014 г.

ВЕСТНИК
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Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30 и 31
от 2014 г.), в пореден № 4 числото „1 588 000“
се заменя с „1 838 000“.
§ 2. В Постановление № 37 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности,
свързани с инициативите за 2014 г. по Плана
за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територията на Република
България (ДВ, бр. 18 от 2014 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Средствата по ал. 1, т. 6 се предоставят
на Българския червен кръст чрез бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2014 г.“
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 числото „10 603 000“ се заменя
с „11 003 000“;
б) в ал. 2 числото „10 258 000“ се заменя
с „10 658 000“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Конституционния
съд и на министъра на финансите.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2580

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 4 418 961 лв. по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
за вноски за изграждане на новата главна
квартира на НАТО.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта
на активната двустранна и многостранна
дипломация“, бюджетна програма „Принос
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за формиране на политики на ЕС и НАТО“
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се променят
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на външните работи да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на външните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2581

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 28 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
за изплащане на дължими обезщетения по
Закона за Министерството на вътрешните
работи и по Кодекса на труда на служители
с прекратени правоотношения.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството
на вътрешните работи за 2014 г. по „Политика в областта на защита на националната
сигурност, противодействие на престъпността
и опазване на обществения ред, сигурност на
границите, пожарна безопасност и защита на
населението“, разпределени, както следва:
1. по бюджетна програма „Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен
кон т рол и ох рана на д ържавната г раница“ – 16 000 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации“ – 4 000 000 лв.;
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3. по бюджетна програма „Информационно осигуряване, обучение и квалификация,
медицинско и административно обслужване“ – 8 000 000 лв.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30 и 31
от 2014 г.) в пореден № 9 числото „906 058 000“
се заменя с „931 580 000“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
2582

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Авиоотряд 28
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Авиоотряд 28.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Авиоотряд 28, приет с Постановление № 261
на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ,
бр. 89 от 2010 г.; изм., бр. 39 от 2011 г.).
§ 2. В Наредбата за отсрочване на запасни
и техника-запас от повикване във въоръжените
сили при мобилизация, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2013 г.
(ДВ, бр. 47 от 2013 г.), в чл. 5, ал. 1, т. 1 се
правят следните допълнения:
1. В буква „а“ след думите „Министерския
съвет“ се поставя запетая и се добавя „Авиоотряд 28“.
2. В буква „в“ след думите „Министерския
съвет“ се поставя запетая и се добавя „Авио
отряд 28“.
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§ 3. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и 89 от
2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г. и бр. 6, 77 и 105
от 2013 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8, ал. 2 се създава т. 10:
„10. Авиоотряд 28.“
2. В приложението към чл. 8, ал. 3 след
ред „Многопрофилна транспортна болница – Пловдив
160“ се създава ред:
„Авиоотряд 28
82“.
3. Навсякъде в постановлението думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“.
§ 4. В Постановление № 3 на Министерския
съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния
бюджет за 2014 г. (oбн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 18, 25, 30 и 31 от 2014 г.) в
приложение № 5, в колона трета се правят
следните изменения:
1. В пореден номер 19 числото „31 608 200“
се заменя с „33 802 267“.
2. В пореден номер 36 числото „2 600 000“
се заменя с „405 933“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Авиоотряд 28
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността,
функциите и численият състав на Авиоотряд 28, както и взаимоотношенията му с държавни органи, администрации и организации.
Чл. 2. Авиоотряд 28 е авиационен оператор – юридическо лице – второстепенен
разпоредител с бюджет към министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, със седалище в София, чиято
издръжка се формира от бюджетни средства
и от приходи от собствена дейност.
Чл. 3. Ръководството и контролът върху
дейността на Авиоотряд 28 се осъществяват от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията.
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ДЕЙНОСТ, ФУНКЦИИ И СЪСТАВ
Раздел I
Дейност и функции
Чл. 4. Авиоотряд 28 е авиационен оператор
за изпълнение на:
1. полети със специално предназначение;
2. полети за нуждите на министерства и
ведомства.
Чл. 5. Авиоотряд 28 осигурява поддържане
и повишаване на професионалната квалификация на авиационния персонал, когато това
не възпрепятства изпълнението на дейностите
по чл. 4.
Чл. 6. При осъществяване на своята дейност
Авиоотряд 28 осигурява технически изправни
въздухоплавателни средства и лицензиран
наземен и летателен състав, като:
1. осигу рява периодична подготовка и
преподготовка на летателните екипажи и
инженерно-техническия състав;
2. координира дейностите, свързани с
подготовката и изпълнението на полетите и
планирането на летателните задачи;
3. планира и организира периодичното
техническо обслужване, ремонта на възду
хоплавателните средства и самолетообслужващата техника, снабдяването с резервни части
и правилното им съхраняване;
4. организира предполетната подготовка на
въздухоплавателните средства и летателните
екипажи;
5. осигурява необходимите документи, актуални бази данни за навигация и комуникационни средства за изпълнение на полетите;
6. организира контрол по спазване на нормативните актове от авиационния персонал;
7. извършва изследвания и анализ на грешките в действията на авиационния персонал
и отказите на въздухоплавателните средства;
8. подпомага организацията на разследванията и участва в разследване на авиационни
инциденти съгласно изискванията на Закона
за гражданското въздухоплаване;
9. осигурява сигурността и пропускателния
режим;
10. извършва контрол, анализ и отчет на
летателната дейност;
11. следи за съответствието и адекватността
на процедурите, изисквани за осигуряване
на безопасни експлоатационни практики и
летателна годност на самолетите.
Раздел II
Състав
Чл. 7. (1) Ръководството на Авиоотряд 28
се осъществява от генерален директор, който
се назначава и освобождава от министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията след съгласуване с министърпредседателя.
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(2) Функциите на генералния директор в
негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед директор на
дирекция.
(3) В своята дейност генералният директор
се подпомага от администрация, организирана
в дирекции.
(4) В рамките на утвърдената численост
на персонала генералният директор определя
и утвърждава структурата на Авиоотряд 28.
Чл. 8. (1) В Авиоотряд 28 работят служители и работници по трудови правоотношения.
(2) Общата численост на персонала на
Авиоотряд 28 е 82 щатни бройки, в т. ч. генералният директор.
Чл. 9. (1) Генералният директор на Авио
отряд 28:
1. ръководи и представлява юридическото
лице;
2. утвърждава структурата на Авиоотряд 28;
3. утвърждава длъжностното разписание
и длъжностните характеристики на служителите;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово
правоотношение;
5. определя основните работни заплати на
служителите;
6. утвърждава правилник за вътрешния ред;
7. отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджетните средства;
8. взема решение за провеждане на процедури и възлага обществени поръчки;
9. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Авиоотряд 28;
10. командирова служителите в страната
и в чужбина;
11. представя ежегоден отчет пред министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията за състоянието и
резултатите от дейността на Авиоотряд 28;
12. изпълнява други функции, възложени му
със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) В изпълнение на своите правомощия
генералният директор издава заповеди.
Чл. 10. На служителите от Авиоотряд 28
се осигуряват униформено облекло, работно
облекло, специално работно облекло и лични
предпазни средства съгласно Наредбата за
безплатното работно и униформено облекло,
приета с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.),
и Наредба № 3 от 2001 г. за минималните
изисквания за безопасност и опазване на
здравето на работещите при използване на
лични предпазни средства на работното място
(обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40
от 2008 г.).
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РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛЕТИ
ОТ АВИООТРЯД 28
Чл. 11. Авиоотряд 28 осъществява подготовката, организацията и изпълнението на
полетите по чл. 4 съвместно със съответните звена по заявка на дирекция „Държавен
протокол“ на Министерството на външните
работи или на службите, отговарящи за протокола в Администрацията на Президента,
Народното събрание, Министерския съвет,
министерствата и ведомствата, Националната
служба за охрана (НСО) при Президента на
Република България.
Чл. 12. (1) Полети със специално предназначение и полети за нуждите на министерства
и ведомства се осъществяват след писмена
заявка до Авиоотряд 28 от съответните звена
по чл. 11.
(2) Заявките по ал. 1 включват информация за:
1. списък на пътниците;
2. летища или площадки за излитане и
кацане;
3. разписание на полета;
4. дата, час и отсечка, по която ще се
осъществи въздушен ескорт, ако такъв е организиран от посрещащата страна.
(3) При изпълнение на полети за нуждите на
министерствата и ведомствата освен данните
по ал. 2 заявителят прилага и копие от документа, с който министър-председателят или
овластено от него лице е съгласувал полета.
Чл. 13. (1) Полетите със специално предназначение и полетите за нуждите на министерства и ведомства се заплащат от бюджетите
на съответните администрации, министерства
или ведомства, като средствата се превеждат
по бюджета на Авиоотряд 28.
(2) Авиоотряд 28 след получаване на средствата за извършените полети по ал. 1 прави
предложение до министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за промяна по бюджета си в частта на
трансферите и разходите си.
(3) Средствата по ал. 1 се отчитат от администрациите, министерствата или ведомствата като предоставени трансфери между
бюджети, а Авиоотряд 28 отчита средствата
като получени трансфери между бюджети.
(4) За извършените разходи по ал. 1 министърът на финансите по предложение на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията и на първостепенните разпоредители с бюджет одобрява
компенсирани промени по съответните бюджети по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за
публичните финанси.
(5) Стойността на полетите се определя от
направените преки разходи за всеки конкретен
полет по справка, изготвена от Авиоотряд 28.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

(6) Авиоотряд 28 писмено уведомява съответните първостепенни разпоредители с
бюджет за разходите за извършения полет,
като към уведомлението се прилага справката
по ал. 5, придружена с копия от първичните
счетоводни документи за извършените преки
разходи.
(7) Разходите за полет, който се извършва
за нуждите на две или повече министерства
и/или ведомства, се разпределят между тях
пропорционално на броя пътници до размера
на разходите за полета, определен по реда
на ал. 5.
(8) Когато в полета участват физически
лица и/или представители на небюджетни
организации, те заплащат чрез бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет част
от стойността на полета, която е не по-малко
от пропорционалната част на тези пътници
спрямо общия брой на пътниците, участващи
в полета, без екипажа, освен ако разходите се
поемат от съответния първостепенен разпоредител с бюджет, по предложение на който са
включени в делегацията, или предварително
е уговорено друго.
Чл. 14. (1) Подготовката, организацията
и изпълнението на полетите със специално
предназначение се придружават от специални мерки за сигурност, осъществявани от
служителите на НСО, Министерството на
вътрешните работи и Авиоотряд 28.
(2) Постовата охрана на възду хоплавателните средства и пропускателният режим
се организират и осъществяват от НСО със
съдействието на Авиоотряд 28.
Чл. 15. (1) При изпълнение на полетите
със специално предназначение решение за
излитане и кацане взема командирът на
въздухоплавателното средство, който носи
отговорност за безопасността на полета.
(2) Решение за изменение на плана на
полета и за кацане на друго летище по метеорологични и други причини взема командирът на въздухоплавателното средство, за
което уведомява пътниците и отговорното
длъжностно лице от НСО.
(3) Всички указани я на командира на
въздухоплавателното средство, свързани с
безопасността на полетите, са задължителни
за пътниците.
Чл. 16. Авиоотряд 28 поддържа на разположение екипаж, обслужващ състав и въздухоплавателно средство за изпълнение на
полети със специално предназначение или
други неотложни задачи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 17. Издръжката на Авиоотряд 28 се
формира от бюджетни средства и от приходи
от собствена дейност.

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Чл. 18. Със средствата по бюджета на
Авиоотряд 28 се финансират разходите на
Авиоотряд 28, в т. ч.:
1. за летателната дейност за обучение, повишаване и поддържане на професионалната
квалификация на авиационния персонал;
2. разходи за заплати, допълнителни възнаграждения, осигуровки, обезщетения, униформено и работно облекло, данъци и такси,
застраховки на въздухоплавателните средства
и дълготрайните материални активи;
3. разходи за осигуряване техническата
изправност на въздухоплавателните средства
и регулярните прегледи, обезпечаване с резервни части и текущ ремонт;
4. капиталови разходи;
5. поддържане и застраховане на сградния
фонд, обзавеждането, авиационната и самолетообслужващата техника;
6. застраховане на служителите на Авиоотряд 28 и заплащане на таксите при периодичните заверки на документите, лицензиращи
летателната дейност;
7. медицинска профилактика на служителите на Авиоотряд 28.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се приема на основание
чл. 64б, ал. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване.
§ 2. Генералният директор на Авиоотряд 28
утвърждава актовете по чл. 9, ал. 1, т. 2 и 6
в срок до един месец от деня на обнародване
на правилника в „Държавен вестник“.
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РЕШЕНИЕ № 201
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
На основание чл. 9, ал. 4 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема отчета за дейността на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г. съгласно
приложение № 1.
2. Приема отчета за приходите и разходите
по бюджета на Националния компенсационен
жилищен фонд за 2013 г. съгласно приложение № 2.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 1
към т. 1
ОТЧЕТ

за дейността на Управителния съвет на Нацио
налния компенсационен жилищен фонд при
Министерския съвет за 2013 г.
С чл. 9, ал. 1 от Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове (ЗУПГМЖСВ) на Управителния съвет
(УС) на Националния компенсационен жилищен
фонд (НК ЖФ) е възложено изпълнението на
следните функции:
1. управление на имуществото на фонда;
2. определяне левовия индекс на спестовното
число;
3. конт рол върх у дейност та на местните
комисии.
С § 19 от преходните и зак лючителните
разпоредби на Правилника за прилагане на
ЗУПГМЖСВ на УС на НКЖФ е възложено цялостното изпълнение на разпоредбите му.
I. Управление на имуществото на фонда
1. Организиране набирането на средствата на
фонда по реда на чл. 6, ал. 1 от закона:
а) бюд жет ни субси дии, чий то размер се
определя със закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година;
б) постъпления от дарения и помощи от
български и чуждестранни лица;
в) петдесет на сто от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети в
полза на държавата със съдебен акт;
г) въ зс т а новен и с р едс т ва о т п р ода вача ,
пол у чи л ком пенса ц ии по т ози за кон – § 16
ППЗУПГМЖСВ.
Субсидията по буква „а“ е най-големият
приходоизточник. Със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г. и с
Постановление № 1 на Министерския съвет от
2013 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г. за НКЖФ като
второстепенен разпоредител към Министерството
на финансите бяха предвидени за обезщетения и
помощи за домакинства (левови компенсации)
в размер 11 130 000,00 лв.
По предложение на УС беше извършена корекция и на основание чл. 34, ал. 3 от Закона
за устройството на държавния бюджет и § 55
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. средствата по програма 9 „Нацио
нален компенсационен жилищен фонд“, § 42-00
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за
домакинства“ бяха увеличени с 1 039 800,00лв.,
в т.ч. 23 500,00 лв. от икономиите по бюджета
на НКЖФ и 1 016 300,00 лв. от увеличение на
трансферите от Министерството на финансите,
и по уточнен план те са 12 169 800,00 лв.
Министерството на финансите превеждаше
редовно средства на фонда на основание утвърденото месечно разпределение на бюджета от главния секретар на Министерството на финансите.
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От приходоизточниците по букви „б“ и „в“
няма постъпления.
За 2013 г. са постъпили 9,00 лв. от продаден
бракуван стопански инвентар.
Съгласно указание на Министерството на
финансите постъпилите средства по буква „г“
в размер 32 641,75 лв. са отчетени като възстановен касов разход от минали години, а не
като приход.
2. Целево изразходване на средствата на НКЖФ.
Съгласно чл. 7, ал. 1 ЗУПГМЖСВ средствата
на фонда се изразходват за финансово компенсиране на жилищноспестовните влогове чрез
левова компенсация на определените към 31 декември 1990 г. спестовни числа по тях съобразно
действащия левов индекс.
През 2013 г. на местните комисии са преведени средства за компенсации общо в размер
12 169 726,46 лв., с които са компенсирани правоимащи спестители по 1831 бр. влога, като
средната компенсация по един влог е 6646,49 лв.
II. Определяне на левовия индекс на спестовното число
На основание чл. 7, ал. 2 ЗУПГМЖСВ УС на
НКЖФ определя периодично размера на левовия индекс на спестовното число, като основни
критерии са: инфлационните процеси в страната, пазарните цени на жилищата и наличните
средства по фонда.
От влизане в сила на ЗУПГМЖСВ (ДВ, бр. 82
от 1991 г.), съобразявайки се с горните условия,
УС на НКЖФ е променял многократно левовия
индекс на спестовното число, като последната
промяна е в сила от 1 май 2008 г. и индексът
е в размер 0,08 лв. на спестовно число, който
индекс действа и понастоящем.
IІІ. Контрол на дейността на местните комисии
Контролът върху дейността на местните комисии се осъществява в трите му форми – предварителен, текущ и последващ.
1. Предварителен контрол.
Предварителният контрол се осъществява при
утвърждаване съставите на местните комисии
(числен състав, председател и мандат) от УС на
НКЖФ, както и при утвърждаване на промени в
тях. Контролът се изразява в проверка на спазването на изискванията на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ
във връзка с чл. 16, ал. 1, 2 и 3 от правилника за
прилагането му. Утвърдените състави и промени
в състави на местни комисии с решения на УС
на НКЖФ за 2013 г. са общо 41 броя.
2. Текущ контрол.
Тек у щ и я т кон т рол с е ос ъщес т вя ва ч рез
проверки на място по цялостната дейност на
съответната местна комисия по следните дейности: при корекция на окончателните списъци
по данни, предоставени от клоновете на „Банка
ДСК“ – ЕАД, на правоимащите жилищноспестовни вложители; проверка на исканията на
чакащи за изплащане по поименните списъци;
проверка за правилното определяне на полагащата се компенсация съобразно действащия
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левов индекс на спестовно число; проверка за
наличието на необходимите документи, удостоверяващи начина на придобиване съгласно
чл. 11, ал. 6, т. 1 – 6 ППЗУПГМЖСВ, както и
прилагането на § 16, ал. 1 от същия. С оглед
еднаквото прилагане на закона и на правилника
за прилагането му УС на НКЖФ осъществява
методическа дейност чрез указания до местните
комисии по конкретни въпроси при решаването
на определени случаи.
През отчетния период бяха посетени 23 местни комисии и бе оказана методическа помощ за
подобряване на дейността им.
3. Последващ контрол.
Последващият контрол се осъществява чрез
проверка на решенията на местните комисии.
Елемент на този контрол е проверката на тримесечните отчети за движението на средствата на
НКЖФ, които се представят в Изпълнителния
орган на фонда заедно с поименни списъци на
жилищноспестовни вложители, получили левова
компенсация от фонда. Извършват се проверки
на наличната документация по закона и правилника за прилагането му в местните комисии с
оглед отговорното є съхранение и архивиране.
С цел подобряване дейността и упражняване на
действен и ефективен контрол при финансовото
компенсиране на граждани и във връзка с чл. 9
ЗУ ПГМ ЖСВ местните комисии по общини
предоставят изготвените окончателни списъци
по чл. 7 ППЗУПГМЖСВ, както и поименните
списъци на компенсираните жилищноспестовни
вложители за времето от влизането в сила на
закона (ДВ, бр. 82 от 1991 г.) на магнитен носител. Това създава предпоставки за бързо и точно
обработване и обобщаване на информацията
от цялата страна. Като резултат от предварителния и текущ контрол през отчетния период
няма констатирани неправомерни решения на
местните комисии.
ІV. Решения на УС на НКЖФ
В изпълнение на възложените му правомощия
УС на НКЖФ е провел през отчетния период 6
заседания, на които са приети 77 решения, в т.ч.:
– приемане на годишен (за 2012 г.) и на тримесечни отчети за движението на средствата на
НКЖФ през 2013 г.;
– изготвяне и приемане на отчета за дейността
на УС за 2012 г. и отчет за приходите и разходите
по бюджета на фонда за същия период;
– приемане за сведение на утвърдения от
главния секретар на Министерството на финансите бюджет за 2013 г. на НКЖФ, както и други
решения, свързани с дейността му;
– утвърждаване на числени състави, председатели и мандат на местните комисии;
– утвърждаване на промени в състави на
местни комисии.
Отчетът за дейността на УС на НКЖФ за
2013 г. и Отчетът за приходите и разходите по
бюджета на НКЖФ за същия период са приети
с решение на УС на НКЖФ, взето по Протокол
№ 1 от 18 февруари 2013 г.
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Приложение № 2
към т. 2
ОТЧЕТ

за приходите и разходите по бюджета на Националния компенсационен жилищен фонд за 2013 г.
Наименование на показателите
I. Приходи

Отчет за
2013 г.
(в хил. лв.)
0

1. Други неданъчни приходи – чл. 6,
ал. 1, т. 2 ЗУПГМЖСВ
2. Глоби, са н к ц и и, неус т ой к и,
наказателни лихви, обезщетения
и начети – § 16 ППЗУПГМЖСВ
II. Разходи
1. Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови правоотношения, и други възнаграждения и плащания за персонала
по извънтрудови правоотношения
2. Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено
осигуряване (ДОО), здравноосигурителни вноски от работодатели и
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели
3. Издръжка

0
0
12 355
124

22

37

4. Обезщетения и помощи за домакинства (левови компенсации
по жилищноспестовни влогове)
5. Придобиване на дълготрайни
материални активи
III – V. Трансфери (субсидии)

12 355

1. Получени трансфери (+)

12 430

2. Предоставени трансфери (-)
3. Трансфери за поети осигурителни вноски (в сила от 1 юли 2003 г.)
VI. Дефицит/излишък = I - II +
III + IV + V
VII. Финансиране

12 170
2

-122
47
0
0
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РЕШЕНИЕ № 202
ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Решение № 117
на Министерския съвет от 2003 г. за приемане
на списък на търговски дружества с държавно
участие в капитала, при приватизацията на
които се допуска плащане с непарични платежни средства (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 109 от 2003 г., бр. 111 от 2004 г., бр. 73
от 2008 г., бр. 72 от 2009 г. и бр. 102 от 2010 г.)
На основание чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
В приложението към т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Поредни номера 49, 65, 77, 92, 115, 151,
190, 234, 237, 277, 307, 310, 327, 328, 392, 498,
522, 554, 561, 628, 670, 692, 762, 783, 802, 811,
839, 867, 1095, 1100, 1112, 1119, 1136, 1178, 1179,
1199, 1219, 1233, 1237, 1247, 1286, 1307, 1327,
1339, 1347, 1348, 1350, 1354, 1357,1359, 1361, 1362,
1363, 1364, 1374, 1376, 1377, 1379, 1385, 1393,
1397, 1399, 1400, 1402, 1405, 1414, 1416, 1421,
1424, 1426, 1427, 1428, 1430, 1432, 1433, 1437,
1438, 1439, 1441, 1442 се заличават.
2. В пореден номер 54 – „МЕБЕЛСИСТЕМ“ – АД, числото „9883“ се заменя с „8429“,
а числото „17,095“ се заменя с „14,580“.
3. В пореден номер 197 думите „БОЯНА
ФИЛМ“ – ЕАД“, се заменят с „НЮ БОЯНА
ФИЛМ“ – АД“, числото „140977“ се заменя със
„7049“, а числото „30,000“ се заменя с „0,069“.
4. В пореден номер 325 – „ЕКОКОМ – ДЕВ
НЯ“ – АД, числото „2,095“ се заменя с „0,136“.
5. В пореден номер 439 – „К АМЕНИЦА“ –
АД, числото „17787“ се заменя с „10582“, а
числото „0,255“ се заменя с „0,152“.
6. В пореден номер 442 – „К АЛИАКРА
ХОТЕЛС“ – АД, числото „47329“ се заменя с
„43711“, а числото „10,853“ се заменя с „10,023“.
7. В пореден номер 489 – „ЛОМ АВТОТРАНСПОРТ“ – АД, числото „4781“ се заменя
с „1738“, а числото „10,393“ се заменя с „3,778“.
8. В пореден номер 587 – „ОГОСТА“ – АД,
числото „823“ се заменя с „231“, а числото
„0,910“ се заменя с „0,255“.
9. В пореден номер 603 – „ПЕТРИЧК А
ПРАСКОВА“ – АД, числото „17931“ се заменя
с „4397“, а числото „27,000“ се заменя с „6,621“.
10. В пореден номер 629 – „ПРОМПРОЕКТ“ – АД, числото „188“ се заменя с „1“, а
числото „9,529“ се заменя с „0,002“.
11. В пореден номер 1318 – „МРАЗ“ – АД,
числото „41098“ се заменя с „584“, а числото
„1,920“ се заменя с „0,027“.
12. В пореден номер 1342 – „АВТОТРАНС
ПАНАГЮРИЩЕ“ – ООД, числото „160“ се
заменя със „105“, а числото „4,400“ се заменя
с „2,885“.
13. В пореден номер 1346 думите „АГРО
МЕЛ БГ“ – АД“ се заменят с „БУЛМИКС
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ – АД“.
14. В пореден номер 1382 – „КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ“ – АД, числото „4,650“ се заменя
с „1,744“.
15. В пореден номер 1388 – „ЛОРДЕН ФИНАНС С.А.“ – АД, числото „6806“ се заменя с
„2322“, а числото „6,810“ се заменя с „2,322“.
16. В пореден номер 1407 – „РОДОПИ
АВТОТРАНСПОРТ“ – АД, числото „1514“ се
заменя с „1085“, а числото „3,733“ се заменя
с „1,808“.
17. В пореден номер 1408 думите „СИНИТЕ К АМЪНИ ТУРИСТ“ – АД“, се заменят с
„ВИСТА ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ – АД“,
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думата „СЛИВЕН“ се заменя със „СОФИЯ“,
числото „618“ се заменя с „309“, а числото
„1,562“ се заменя с „0,781“.
18. В пореден номер 1410 – „СОКОЛА“ – АД,
числото „2550“ се заменя с „2243“, а числото
„3,428“ се заменя с „0,483“.
19. В пореден номер 1415 – „СТРУ М АТЕКС“ – АД, числото „17984“ се заменя с
„14904“, а числото „4,945“ се заменя с „4,098“.
20. В пореден номер 1429 – „В И ВГД
ОРАНЖЕРИИ ПЕТРИЧ“ – ООД, числото
„25281“ се заменя с „18404“, а числото „14,309“
се заменя с „10,417“.
21. Създават се поредни номера 1444 – 1446:
„
№

Дружество

Населено
място

Държавно
участие за
продажба
бр. акции/
дялове

1444. „СВОБОДНА
БЕЗМИТНА
ЗОНА – БУРГАС“ – АД

БУРГАС

1445. „СВОБОДНА
ПЛОВЗОНА – ПЛОВ ДИВ
ДИВ“ – АД
1446. „ТРАНЗИТНА
ТЪРГОВСК А
ЗОНА“ – АД

ВАРНА

Принципал

%

972 1,940

МФ

14199 4,640

МФ

690 4,600

МФ

“
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Изменение на Споразумението за учредяване
на Черноморска банка за търговия и развитие, прието с Решение № 131 на Съвета на
управителите на Банката от 19 юни 2011 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 20 юни 2012 г. – ДВ,
бр. 50 от 2012 г. В сила за Република България
от 21 юни 2013 г.)
Управителите, след като разгледаха предложенията, внесени в Съвета съгласно Решение
№ 126, прието на 8-ото специално събрание
на Съвета на управителите от 5 декември
2010 г., и в съответствие с чл. 23.2(а), чл. 24.3
и чл. 54 от Споразумението
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Решиха с консенсус:
Да приемат следните изменения в Споразумението (заедно наричани „Изменението“):
– Параграф 1 на чл. 4 на Споразумението се изменя с настоящото така, че в
началото на алинеята главното „В“ се
заменя с малко „в“ и непосредствено
преди него се добавя следният текст:
„При съблюдаване на услови ята на
подпараграф (m) от § 2 на чл. 23,“.
– Параграф 2 на чл. 23 на Споразумението
се изменя с настоящото така, че в края
на подпараграф (l) точката (.) се заменя
с точка и запетая (;) и непосредствено
след нея се добавя нов подпараграф
(m): „да променя валутната единица на
Банката, да променя деноминацията на
целия основен капитал на Банката и да
определя броя и номиналната стойност
на акциите, в които той е разпределен,
когато е препоръчително.“
– Параграф 3 на чл. 24 на Споразумението
се изменя с настоящото така, че думата
„и“ преди „(к)“ се заличава, вместо нея
се добавя запетая (,) и преди текста „на
чл. 23“ се добавя текстът „и (m)“.
Да дадат указания на Ръководството на
Банката да изпрати незабавно до всички
страни членки официалното уведомление
съгласно чл. 54 от Споразумението, в което
се удостоверява приемането на Изменението в съответствие с Параграф 3 на чл. 24 от
Споразумението и се заявява, че с настоящото
Съветът на управителите уточнява, че Изменението влиза в сила за всички Членове на
Банката на датата („Дата на влизане в сила“),
на която Банката получи писмено потвърждение от всеки Управител, че страната членка,
представлявана от него/нея, е изпълнила по
отношение на Изменението всички действия,
считани за необходими в съответствие с правната є система.
От Датата на влизане в сила и включително
тази дата: (i) валутната единица на Банката
ще бъде еврото; (ii) целият основен капитал
на Банката ще бъде деноминиран в евро; (iii)
основният капитал на Банката ще бъде сума,
равна на три милиарда, умножена по валутния
курс на СПТ към еврото на Датата на влизане в сила, така както е определен от МВФ
(„Конверсионен курс“), и ще бъде разпределен
в три милиона (3 000 000) акции с номинална
стойност, равна на основния капитал, разделен на три милиона (3 000 000); и (iv) всички
неуредени капиталови ангажименти на страните членки в СПТ във връзка с платимите
и изискуеми акции ще бъдат конвертирани
и фиксирани в евро по Конверсионния курс.
Прието на 19 юни 2011 г. на 13-ата годишна
среща на Съвета на управителите на ЧБТР в
Тирана, Албания.
2421
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 28 от 2007 г. за дейности по асистирана
репродукция (обн., ДВ, бр. 55 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 44 и 58 от 2011 г. и бр. 43 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При следващи актове на донорство от
същия партньор следващите кръвни проби се
вземат не по-късно от 24 месеца от предходното вземане на проба.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6 и се изменят така:
„(5) Задължително изследване за наличие
на антитела срещу HTLV-I се извършва на
донорите, които живеят в региони с висока болестност или произхождат от такива региони.
(6) Задължително изследване за наличие на
антитела срещу HTLV-I се извършва на донорите, чиито сексуални партньори или чиито
родители произхождат от такива региони.“
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 7 и 8.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Задължително изследване за наличие
на антитела срещу HTLV-I се извършва на
донорите, които живеят в региони с висока болестност или произхождат от такива региони.
(6) Задължително изследване за наличие на
антитела срещу HTLV-I се извършва на донорите, чиито сексуални партньори или чиито
родители произхождат от такива региони.“
2. В ал. 10 в края се добавя „при всеки акт
на донорство“.
§ 3. В чл. 11 ал. 5 и 6 се изменят така:
„(5) Задължително изследване за наличие
на антитела срещу HTLV-I се извършва на
донорите, които живеят в региони с висока болестност или произхождат от такива региони.
(6) Задължително изследване за наличие на
антитела срещу HTLV-I се извършва на донорите, чиито сексуални партньори или чиито
родители произхождат от такива региони.“
§ 4. В чл. 13 ал. 3 и 4 се изменят така:
„(3) Задължително изследване за наличие
на антитела срещу HTLV-I се извършва на
донорите, които живеят в региони с висока болестност или произхождат от такива региони.
(4) Задължително изследване за наличие на
антитела срещу HTLV-I се извършва на донорите, чиито сексуални партньори или чиито
родители произхождат от такива региони.“
§ 5. В § 6 в края се добавя „и Директива
2012/39/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 г.
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за изменение на Директива 2006/17/ЕО по
отношение на някои технически изисквания
за изследването на човешки тъкани и клетки
(OB, L 327, 27/11/2012)“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Наредба № 10 от 2007 г. за условията
и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните
нежелани реакции и сериозните инциденти
и за блокиране, изтегляне и унищожаване
на органите, тъканите и клетките (обн., ДВ,
бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2012 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) В случай на възникване на
сериозна нежелана реакция или сериозен инцидент при внос на органи, тъкани и клетки
или обмен на органи Изпълнителната агенция по трансплантация изпраща незабавно
първоначален доклад до компетентния орган
по трансплантация на държавата – членка
по произход, за съответната сериозна нежелана реакция или сериозен инцидент, който
съдържа:
1. докладваща държава членка;
2. идентификационен номер на доклада:
държава (ISO)/национален номер;
3. данни за връзка с Изпълни телната
агенция по трансплантация, адрес, телефон,
е-mail, факс;
4. докладващо лечебно заведение;
5. данни за връзка с отговорното лице по
чл. 15г ЗТОТК, телефон, е-mail, факс;
6. дата и час на доклада (гггг/мм/дд/чч/мм);
7. държава – членка по произход;
8. национален донорски идентификационен
номер;
9. всички държави – членки по местоназначение (ако са известни);
10. национален идентификационен номер;
11. дата и час на възникване на сериозния
инцидент или сериозната нежелана реакция
(гггг/мм/дд/чч/мм);
12. дата и час на откриване на сериозния
инцидент или сериозната нежелана реакция
(гггг/мм/дд/чч/мм);
13. описание на сериозния инцидент или
сериозната нежелана реакция;
14. взети/предложени незабавни мерки.
(2) В случай на възникване на сериозна
нежелана реакция или сериозен инцидент
при износ на органи, тъкани и клетки или
обмен на органи Изпълнителната агенция
по трансплантация изпраща незабавно първоначален доклад до компетентния орган по
трансплантация на държавата – членка по
местоназначение, за съответната сериозна
нежелана реакция или сериозен инцидент,
който съдържа:
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1. докладваща държава членка;
2. идентификационен номер на доклада:
държава (ISO)/национален номер;
3. данни за връзка с Изпълнителната
агенция по трансплантация, адрес, телефон,
е-mail, факс;
4. докладващо лечебно заведение;
5. данни за връзка с отговорното лице по
чл. 15г ЗТОТК, телефон, е-mail, факс;
6. дата и час на доклада (гггг/мм/дд/чч/мм);
7. държава – членка по произход;
8. национален донорски идентификационен
номер;
9. всички държави – членки по местоназначение (ако са известни);
10. национален идентификационен номер;
11. дата и час на възникване на сериозния
инцидент или сериозната нежелана реакция
(гггг/мм/дд/чч/мм);
12. дата и час на откриване на сериозния
инцидент или сериозната нежелана реакция
(гггг/мм/дд/чч/мм);
13. описание на сериозния инцидент или
сериозната нежелана реакция;
14. взети/предложени незабавни мерки.
(3) Когато след предоставяне на първоначалния доклад се получи допълнителна
информация относно сериозната нежелана
реакция или сериозния инцидент, тя се предава
на компетентния орган по трансплантация на
съответната държава членка своевременно.
(4) В срок до 3 месеца след предаване на
първоначалния доклад по ал. 1 или по ал. 2
и събиране на относимата информация за
сериозната нежелана реакция или сериозния
инцидент от всички заинтересовани държави
членки Изпълнителната агенция по трансплантация изготвя и изпраща общ окончателен
доклад, който съдържа следната информация:
1. докладваща държава членка;
2. идентификационен номер на доклада:
държава (ISO)/национален номер;
3. данни за връзка с Изпълнителната
агенция по трансплантация, адрес, телефон,
е-mail, факс;
4. дата и час на доклада (гггг/мм/дд/чч/мм);
5. идентификационен номер (номера) на
първоначалния(те) доклад(и);
6. описание на сериозна нежелана реакция
или сериозния инцидент;
7. засегнати държави членки;
8. резултат от разследването и окончателното заключение;
9. предприети превантивни и корективни
мерки;
10. заключение/последващи действия, ако
са необходими.“
2. След чл. 22 се създава допълнителна
разпоредба с § 1:
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„Допълнителна разпоредба
§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредби на
Директива 2012/25/ЕС на Комисията от 9 октомври 2012 г. за установяване на информационните процедури за обмен между държавите
членки на човешки органи, предназначени за
трансплантация (ОВ, L 275, 10/10/2012).“
3. Досегашният параграф единствен ста
ва § 2.
§ 7. В Наредба № 21 от 2007 г. за обстоя
телствата и данните, които се вписват в
регистрите на Изпълнителната агенция по
трансплантация, редът за вписване и ползване
на информацията (обн., ДВ, бр. 39 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 66 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1 буква „к“ се изменя така:
„к) за орган – вид, брой, положение в тялото (ляво или дясно), когато е приложимо,
цялост на органа или част от него, като се
описва дали е лоб или сегмент, а за тъкани
и клетки – вид и количество;“.
2. След чл. 32 се създава допълнителна
разпоредба с § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. С наредбата се въвеждат разпоредби
на Ди рек т ива 2012/25/ЕС на Комиси я та
от 9 октомври 2012 г. за установяване на
информац ионните процедури за обмен между държавите членки на човешки органи,
предназначени за трансплантация (ОВ, L 275,
10/10/2012).“
3. Досегашните § 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стават
съответно § 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Таня Андреева
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 4 април 2014 г.

за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2014 – 2018 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода
2014 – 2018 г. (Националната програма) за
следните мерки:
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1. „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
2. „Популяризиране на пазарите на трети
държави“;
3. „Събиране на реколтата на зелено“;
4. „Инвестиции в предприятия“.
(2) Финансова помощ за мерките по ал. 1,
т. 1, 3 и 4 могат да получат гроздо- и винопроизводителите, вписани в лозарския регистър
по чл. 27 от Закона за виното и спиртните
напитки.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕ
Чл. 2. (1) Изпълнителната агенция по лозата
и виното (ИАЛВ) предоставя удостоверение за
участие на кандидатите за финансова помощ
по мерките по чл. 1, ал. 1.
(2) Изпълнителният директор на ИАЛВ
утвърждава със заповед образци на документите, необходими за кандидатстване по ал. 1,
ако с нормативен акт не е предвиден друг
ред. Заповедта и документите се публикуват
на интернет страницата на ИАЛВ в срок до
1 работен ден от утвърждаването им. В заповедта могат да се предвидят условия и ред за
подаване на документите в електронен вид.
(3) Изпълнителната агенция по лозата и
виното следи за непревишаване на определения бюджет за мерките по чл. 1, ал. 1. При
достигане на сумата на бюджета за всяка
мярка ИАЛВ уведомява ДФЗ и прекратява
приема на документи за участие по мярката,
по която е достигнат лимит на бюджета.
(4) Със заповед на изпълнителния директор
на ИАЛВ приемът на документи по мярката
се продължава при финансова възможност
след преструктуриране на бюджета съгласно
разпоредбите на чл. 3 от Регламент (ЕО)
№ 555/2008 на Комисията от 27 юни 2008 г.
относно определяне на подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008
на Съвета относно общата организация на
пазара на вино по отношение на програмите
за подпомагане, търговията с трети страни,
производствения потенциал и проверките
в лозаро-винарския сектор (ОВ, L 170/1 от
30 юни 2008 г.).
Чл. 3. (1) Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)
предоставя финансова помощ на одобрените
кандидати след сключване на договор до изчерпване на определения бюджет по мерките
по чл. 1, ал. 1.
(2) Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образци на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ
по мерките по чл. 1, ал. 1. Документите се
публикуват на интернет страницата на ДФЗ
в срок до 1 работен ден от утвърждаването
им. Могат да се предвидят условия и ред за
подаване на документите в електронен вид.
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(3) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед бюджета за съответния
прием, периодите за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ по мерките
по чл. 1, ал. 1, която се публикува на интернет
страницата на ДФЗ в срок най-малко 15 дни
преди началото на съответния период.
(4) При изчерпване на бюджета за подпомагане по мерките по чл. 1, ал. 1 за съответната финансова година след уведомление
от ИАЛВ изпълнителният директор на ДФЗ
издава заповед за спиране приемането на
заявленията по ал. 3, която се публикува на
интернет страницата на ДФЗ.
(5) Приемът на документи по мярката се
продължава при финансова възможност след
преструктуриране на бюджета, като изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за
стартиране на прием.
Чл. 4. (1) Контролът по изпълнението на
договорираните проекти по мерките, посочени в чл. 1, ал. 1, т. 1, 3 и 4, се извършва от
ИАЛВ и от ДФЗ.
(2) Контролът по изпълнението на договорираните проекти по мярката по чл. 1, ал. 1,
т. 2 се извършва от ДФЗ.
Г л а в а

т р е т а

МЯРК А „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ
И КОНВЕРСИЯ НА ЛОЗЯ“
Раздел І
Дейности
Чл. 5. (1) По мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя“ се подпомагат следните
дейности:
1. конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за
съответните лозарски райони на страната чрез:
а) презасаждане без промяна на местонахождението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна
конструкция;
б) присаждане – практики присаждане,
грижи за присадените лози;
2. преструктуриране на лозята чрез:
а) презасаждане с промяна на местонахож дението на лозята – практики изкореняване, засаждане, изграждане на подпорна
конструкция;
б) засаждане с права от националния резерв – практики засаждане, изграждане на
подпорна конструкция;
3. подобряване на техниките за управление
на лозята чрез:
а) смяна на формировката със смяна на
подпорната конструкция – практики резитби и
изграждане на новата подпорна конструкция;
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б) изграждане на подпорна конструкция
на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени – самата дейност е
конкретна практика;
в) смяна на подпорна конструкция на съществуващи лозови насаждения – практики
смяна на съществуваща с нова подпорна
конструкция;
г) изграждане на съоръжения за борба с
ерозията чрез практики за:
– изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не);
– изграждане на подземни колектори за
дренаж (отводняване);
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне
на изкопи за траншеи за дренажните тръби,
полагане на дренажни тръби);
– изграждане или реконструкция на тераси;
д) изграждане на хидромелиоративни съоръжения – системи за капково напояване и
включва разходи за закупуване на помпена
станция (генератор, буферен съд, автоматизация), оборудване (тръби, маркучи, скоби,
кранове, клапани и др.), работа по инсталиране
на системата, материали.
(2) За дейностите по ал. 1, т. 1, буква „а“
и т. 2, буква „а“ одобрените кандидати получават обезщетение за загуба на доход в една
от следните форми:
1. разрешение за едновременно отглеждане
на стари и нови лозови насаждения за определен период от време (право на отложено
изкореняване), който не надвишава три години, до края на преходния режим за правата
за засаждане;
2. парично обезщетение – предназначено да
компенсира загубата на приходи в периода до
встъпване в плододаване на новосъздадените
лозови насаждения за определен период от
време, който не надвишава три години, с цел
полагане на грижи за същите и опазване на
околната среда.
(3) Максималният срок за изпълнение
на дейностите по ал. 1 е до края на втората винарска година, следваща годината на
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ, сключен между одобрения
кандидат и ДФЗ.
Чл. 6. Недопустими за подпомагане по мярката по чл. 1, ал. 1, т. 1 са следните дейности:
1. презасаждане на лозарски парцел със
същия винен сорт в съответствие със същата система за култивиране, представляващо
обичайно обновление на лозята, които са
приключили естествения си жизнен цикъл;
2. защита от щети, нанесени от диви животни, чрез изграждане на огради или с активна
защита, която включва човешки звуци;
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3. защита от щети, нанесени от птици,
чрез покриване на лозовите насаждения с
предпазни мрежи, закупуване на машини
за плашене на птици или с активна защита,
която включва човешки звуци;
4. защита от градушка чрез покриване на
лозовите насаждения с предпазни мрежи;
5. изграждане на прегради/стени срещу
вятър;
6. изграждане на пътища в рамките на
лозовото насаждение или които водят до него;
7. подмладяване на лозовите насаждения
и попълване на празни места от пропаднали растения с нов посадъчен материал
(подсаждане);
8. смяна на формировката от един вид в
същия в зависимост от височината на стъбло т о – нискост ъблени, среднос т ъблени и
високостъблени.
Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 7. За финансова помощ за дейностите
по тази мярка могат да кандидатстват производителите, отговарящи на изискванията на
чл. 1, ал. 2, които:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 8. (1) Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Преструктуриране и
конверсия на лозя“ е до 75 % от стойността
на действителните разходи за изпълнение
на всяка конкретно определена дейност на
база определени пределни цени по приложение № 1.
(2) Паричното обезщетение за загуба на
доход (ПОЗД) по чл. 5, ал. 2, т. 2 се изчислява
на база среден годишен добив на хектар за
период от три години преди получаване на
право на презасаждане, умножено по изкоренената площ и умножено по определена
със заповед на министъра на земеделието и
храните цена за килограм грозде, съгласно
приложение № 2.
(3) Паричното обезщетение за загуба на
доход се предоставя само на производители,
получили финансова помощ за изкореняване
на съществуващи плододаващи лозови насаждения, за които се издава или е издаден акт за
презасаждане в съответствие с националното
законодателство.
(4) За създаване на лозови насаждения с
права от националния резерв не се предоставя
парично обезщетение за загуба на доход.
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Раздел IV
Условия и ред за издаване на удостоверение
за участие
Чл. 9. (1) Заявление за участие за една или
повече дейности по чл. 5 при спазване на ограниченията на чл. 6, по образец, утвърден по
реда на чл. 2, ал. 2, се подава в териториално
звено на ИАЛВ (ТЗ на ИАЛВ) по регистрация
на лозарското стопанство.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните общи документи:
1. проект за преструктуриране и конверсия (ППК) по образец, утвърден по реда на
чл. 2, ал. 2;
2. документ/и, удостоверяващ/и правното
основание за ползване на имота/имотите,
посочени в ППК:
а) при представяне на договор за аренда/
преаренда или наем същият следва да е със
срок от минимум 3 стопански години, следващи годината на изпълнение на дейностите
по проекта;
б) изискването по буква „а“ не се отнася
за имотите, подлежащи на изкореняване по
смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“;
3. актуална/и скица/и на имота/имотите,
посочени в ППК, издадена/и не по-рано от
6 месеца преди датата на подаване на заявлението;
4. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице.
(3) При подаване на заявленията по ал. 1 е
необходимо да бъдат представени и следните
специфични документи:
1. за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква
„а“ и т. 2, буква „а“:
а) заявление за начало на изкореняване съгласно изискванията на чл. 18, ал. 1 от Закона
за виното и спиртните напитки (ЗВСН), или
б) заявление за начало на презасаждане
съгласно изискванията на чл. 20, ал. 1 ЗВСН
в случаите на издаден акт за право на презасаждане;
2. за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „б“:
а) заявление за придобиване право на засаждане от националния резерв от права на
засаждане на винени лозя, или
б) при издаден акт за право на засаждане
с права от националния резерв кандидатът
вписва неговия номер в заявлението;
3. за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „г“:
а) експертно становище с оценка на действителния риск от ерозия – основание за проектно
решение за изграждане на противоерозионни
съоръжения в оригинал, издадено от Института по почвознание;
б) технически проект за изграждане на
противоерозионни съоръжения с включени
количествено-стойностни сметки, изготвен
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от проектантска организация и/или право
способен проектант, заверен от Института
по почвознание;
4. за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „д“:
а) становище за необходимостта от извършване на оценка на въздействието на
проекта върху околната среда, издаден по
реда на Закона за опазване на околната среда, когато се кандидатства за изграждане на
хидром елиоративни съоръжения;
б) технически проект за изграждане на
хидромелиоративни съоръжения с подробно
описани дейности и материали, изготвен и
заверен от правоспособен проектант, с включени количествено-стойностни сметки.
Чл. 10. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 ТЗ на
ИАЛВ извършва проверка на предоставените
документи и сравнява данните за посочените
в заявлението имоти с данните от лозарското
стопанство, вписани в лозарския регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и приложените
към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено
уведомява кандидата, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението
представя изисканите документи или писмени
обяснения.
(3) В случаите, когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите
в срока по ал. 2, заявлението се оставя без
разглеждане. Кандидатът може да подаде ново
заявление през съответната винарска година.
(4) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 1 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите
по ал. 2 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на
място на заявените имоти за установяване на
действителното агротехническо състояние.
Резултатите от проверката се отразяват в
контролен лист в два екземпляра, подписан
от длъжностните лица, извършили проверката, и кандидата или негов упълномощен
представител.
(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ
изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.
Чл. 11. (1) В срок до 5 работни дни от
изготвянето на становището по чл. 10, ал. 5
изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля ППК с мотивирана заповед, която подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс (АПК),
и издава удостоверение за участие по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“.
(2) Заповедта по ал. 1, ППК и удостоверението за право на у частие по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ се
изпращат на кандидата.
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Раздел V
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ
Чл. 12. (1) За предоставяне на финансова
помощ се подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в централно
управление на ДФЗ (ЦУ на ДФЗ).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи в оригинал:
1. изрично нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от
упълномощено лице;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осиг у рителни я процесуален кодекс
(ДОПК) за липса на публични задължения,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявлението за предоставяне
на финансова помощ;
3. документите по чл. 11, ал. 2.
(3) При подаване на заявлението по ал. 1
не се допуска промяна в размера на площта,
одобрена за подпомагане в удостоверението
за право на участие, издадено от ИАЛВ по
реда на чл. 11, ал. 1.
Чл. 13. (1) След подаване на заявлението
за предоставяне на финансова помощ по
чл. 12 служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите, както
и финансова оценка на ППК на основание
определените в приложение № 1 пределни цени
по мярка „Преструктуриране и конверсия“.
(2) При установяване на нередовност и/или
непълнота на документите при проверката
по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява кандидата,
който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да
отстрани нередовностите и/или непълнотите
и да предостави изисканите документи и/или
писмени обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите по ал. 2 в срок,
заявлението за подпомагане се отхвърля със
заповед на изпълнителния директор, която
подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) В срок до 30 работни дни от подаване
на заявлението за предоставяне на финансова
помощ ДФЗ одобрява или отхвърля същото
със заповед на изпълнителния директор, която подлежи на обжалване по реда на АПК.
(5) Срокът по ал. 4 се удължава:
1. когато е изпратено писмо за нередовности, за отстраняването на които е необходимо
становище на други органи или институции,
със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ, когато са постъпили документи и/
или информация, които създават съмнения
за нередност.
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Чл. 14. (1) Държавен фонд „Земеделие“ писмено уведомява кандидата за одобрението или
отхвърлянето на заявлението за предоставяне
на финансова помощ в срок до 10 работни дни
от издаването на заповедта по чл. 13, ал. 4.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомително писмо за одобрение по ал. 1
кандидатът или негов изрично упълномощен
представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ
за подписване на договор за предоставяне на
финансова помощ, в който се уреждат правата,
задълженията и отговорностите на страните,
включително основанията за изискуемост на
финансовата помощ.
(3) В случай че кандидатът не подпише
договора за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 2 и не е информирал
преди изтичането му ДФЗ за обективната
невъзможност да сключи договора, правото
за подпомагане по подаденото заявление се
погасява с изтичане на същия.
(4) В случай че кандидатите са извършили
някоя от практиките по дейностите по чл. 5,
ал. 1 преди подписване на договора по ал. 2,
размерът на помощта се намалява със стойността, предвидена за същото мероприятие в
утвърдения по чл. 11, ал. 2 ППК на ползвателя
на финансова помощ.
Раздел VI
Условия и ред за предоставяне на финансова
помощ
Чл. 15. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на дейностите, за които е
сключен договорът по чл. 14, ал. 2.
(2) Финансовата помощ може да бъде
изплатена авансово, в размер до 80 % от договорираната финансова помощ, при условие
че изпълнението на дейностите е започнало.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено
до 6 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ,
но не по-късно от 31 юли на съответната
финансова година.
(4) При авансово плащане максималният
срок за изпълнение на дейностите по инвестицията е до края на втората винарска година,
следваща годината на авансовото изплащане
на финансовата помощ, и не по-късно от 4 месеца преди изтичане на срока на валидност
на банковата гаранция.
Чл. 16. (1) За предоставяне на финансова
помощ авансово ползвателят подава в ЦУ
на ДФЗ не по-рано от 10 дни от датата на
сключване на договора заявление по образец,
утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, към което
прилага следните документи:
1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице;
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2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за
липса на публични задължения, в оригинал,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане;
3. копия от разходооправдателни документи
(фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), доказващи, че инвестицията е
започнала;
4. банкова гаранция, учредена в полза на
ДФЗ (по образец), в оригинал в размер 110 %
от исканата за авансово изплащане сума със
срок на валидност не по-малко от 4 месеца
след изтичане на срока за изпълнение на
всички дейности по договора по чл. 14, ал. 2.
(2) При подаване на заявлението за авансово плащане ползвателят на финансовата
помощ следва да осигури оригиналите на
всички документи, включително и тези, за
които се изискват копия, като удостоверява
легитимността на представените копия със
заверка „Вярно с оригинала“.
(3) След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва
проверка за наличието и съответствието на
документите по ал. 1.
(4) При ус та новя ва не на нередовнос т
и/или непълнота на документите по ал. 1 ДФЗ
писмено уведомява ползвателя на финансова
помощ, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомителното писмо трябва
да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи
и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат
отстранени нередовностите и/или непълнотите в срок, заявлението за авансово плащане
се отхвърля със заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ.
(5) В срок до 25 работни дни от подаване
на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или
мотивирано отказва със заповед изплащането
на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя.
(6) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата,
одобрена за авансово плащане, по посочената
в заявлението банкова сметка в левове.
(7) Недопустимо е авансово плащане на
етапи от дадена дейност и/или на отделна
дейност от договора.
Чл. 17. (1) След изпълнение на дейностите
по договора, но не по-късно от 10 работни дни
след изтичане на крайния срок за изпълнение
на дейностите от договора по чл. 14, ал. 2,
ползвателят на финансова помощ подава в ЦУ
на ДФЗ заявление за окончателно плащане
по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2:
1. за плащане на остатък в случаите, когато
е получил авансово плащане по чл. 16, ал. 6;
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2. за плащане на договорената сума след
изпълнение на дейностите в случаите, в които ползвателят на финансовата помощ не е
кандидатствал за авансово плащане.
(2) Заявлението за окончателно плащане се
подава не по-късно от 31 юли на съответната
финансова година.
(3) Към заявлението по ал. 1 се представят:
1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за
липса на публични задължения, в оригинал,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане;
3. удостоверение за приключени дейности
в оригинал, издадено от ИАЛВ;
4. копия от разходооправдателни документи
(фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), които следва да бъдат съставени
по начин, който да позволява съпоставяне на
извършените разходи с разбивката на планираните разходи по технологична карта към
ППК; в случай че не е съставена фактура по
горепосочения начин, бенефициентът трябва
да предостави подробен опис и/или договор,
издаден/сключен от доставчика;
5. п риемно-п редавателни п ротоколи с
изпълнителите за извършените дейности по
проекта.
(4) Ползвателите извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път. Плащания, извършени в брой, не се
финансират.
Чл. 18. (1) След подаване на заявлението
за окончателно плащане в ЦУ на ДФЗ се
извършва проверка за наличието и съответствието на документите по чл. 17, ал. 3.
(2) При ус та новя ва не на нередовнос т
и/или непълнота на документите по чл. 17,
ал. 3 ДФЗ писмено уведомява кандидата, който
в срок от 10 работни дни от получаване на
уведомителното писмо трябва да отстрани
нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени
обяснения. В случай че не бъдат отстранени
нередовностите и/или непълнотите в срок,
изпълнителният директор на ДФЗ отказва
плащане с мотивирана заповед.
(3) След проверката по ал. 1 ДФЗ извършва
проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените по договора по чл. 14,
ал. 2 дейности.
(4) След получаване на резултатите от проверката по ал. 3 изпълнителният директор на
ДФЗ одобрява или мотивирано отказва със
заповед изплащането на част или на цялата
финансовата помощ и писмено уведомява
ползвателя.
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(5) Сроковете за обработване от ДФЗ на
документите по чл. 16 и 17 се удължават в
следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности или е необходимо становище
на други органи или институции, срокът се
удължава със срока за получаване на отговор
или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи
и/или информация, които създават съмнения
за нередност.
Чл. 19. В срок от 4 месеца от подаване
на за явлението за окончателно п лащане
одобрената финансова помощ се превежда
на ползвателя по посочена в заявлението за
окончателно плащане банкова сметка в левове.
Чл. 20. В случаите на констатирано неизпълнение на задълженията по договора от
страна на бенефициента, установено при извършване на административната проверка по
чл. 18, ал. 1 и проверката на място по чл. 18,
ал. 3, договорираната финансова помощ се
преизчислява:
1. при изплащане на финансовата помощ
след изпълнение на инвестицията и констатирана разлика между договорираната площ
и площта, върху която е извършена инвестицията, договорираната финансова помощ се
редуцира съобразно площта, върху която са
извършени дейностите;
2. при заявление за окончателно плащане
след авансово изплатена финансова помощ и
констатирана разлика между договорираната
площ и площта, върху която са извършени
реално дейностите по договора, договорираната финансова помощ се редуцира съобразно
площта, върху която са извършени реално дейностите, и разликата се прихваща от сумата,
подлежаща на доплащане до пълния размер
на одобрената финансова помощ по договора;
3. в случай че при проверката на място
по чл. 18, ал. 3 се установи, че ползвателят
е извършил дейност/и на по-голяма площ
от договорираната, ползвателят е длъжен
да удостовери, че частта от дейностите, извършени над одобрената площ по договор, е
финансирана с негови собствени средства;
4. обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват
от ползвателя на помощта чрез представяне
на разходооправдателни документи (фактури,
платежни нареждания и банкови извлечения),
договори, приемно-предавателни протоколи и
др., свързани с осъществените дейности извън
одобрената площ по договора;
5. когато ползвателят не представи документи по т. 4, в случаите на т. 3 се счита, че
разходите за дейностите, извършени от него
извън договорираната за финансово подпомагане площ, са направени със средства от
изплатената или договорирана финансова
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помощ; в тези случаи финансовата помощ се
намалява, като размерът на намалението се
определя по реда на т. 1 и 2.
Чл. 21. (1) Ползвателят може да подаде
искане за промяна на договора с ДФЗ не
по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат
доказателства, необходими за преценка на
основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на дейностите;
2. води до увеличаване на площта и/или
стойността на договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване
на срока на договора до максималния срок
съгласно чл. 15, ал. 4 в случаите на авансово
плащане.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща по
служебен път на ИАЛВ искането на ползвателя ведно със съответните документи. В срок
от 5 работни дни от постъпване на искането
в ИАЛВ последната се произнася по основателността му. Произнасянето се обективира
в нарочно становище, което се изпраща на
ДФЗ по служебен път.
Раздел VIІ
Условия и ред за предоставяне на обезщетение
на производителите за загуба на доход
Чл. 22. (1) Кандидатите за предоставяне
на финансова помощ за дейностите по чл. 5,
ал. 1, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“ посочват
в заявлението по чл. 9 формата за предоставяне на обезщетение за загуба на доход по
чл. 5, ал. 3.
(2) Изпълнителната агенция по лозата и
виното издава:
1. разрешение за право на отложено изкореняване за съществуващи плододаващи лозови
насаждения в добро агротехническо състояние
за срок до края на втората винарска година,
следваща годината на сключване на договор
с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) – за
дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 1;
2. удостоверение за среден годишен добив – за дейностите по чл. 5, ал. 2, т. 2.
Чл. 23. (1) В срок до два месеца след
сключване на договор с ДФЗ по реда на
чл. 14, ал. 2 одобреният кандидат подава в
ИАЛВ заявление за издаване на разрешение
по чл. 22, ал. 2, т. 1 по образец, утвърден по
реда на чл. 2, ал. 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. копие от нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от
упълномощено лице;
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2. копие на сключен договор с ДФЗ по
мярка „Преструктуриране и конверсия на
лозя“ за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1, буква
„а“ и т. 2, буква „а“;
3. заявление по чл. 18, ал. 1 ЗВСН, в което
задължително се посочват началната и крайната дата, на която ще започне и приключи
изкорен яване на съществу ващото лозово
насаждение;
4. заявление по чл. 20, ал. 1 ЗВСН.
Чл. 24. (1) В срок до 3 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 23 ТЗ на
ИАЛВ извършва проверка на предоставените
документи и предприема действия за извършване на предвидената в чл. 20, ал. 6 ЗВСН
проверка на място.
(2) След извършване на проверките по
а л. 1 с ъо т ве т но т о ТЗ на И А Л В изг о т вя
становище до изпълнителния директор за
одобрение на заявлението или мотивиран
отказ до заявителя.
(3) При отказ кандидатът може да подаде ново заявление в съответната винарска
година.
(4) В срок до 3 работни дни от одобрение
на заявлението изпълнителният директор
на ИАЛВ издава разрешение за отложено
изкореняване за целите на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и издава Акт
за презасаждане, удостоверяващ право на
презасаждане, възникнало след издаване на
разрешението.
(5) Разрешението за отложено изкореняване
и Актът за презасаждане се получават лично
или чрез упълномощено лице в ИАЛВ.
Чл. 25. (1) В срок до 10 работни дни от
получаване на документите по чл. 24, ал. 4
кандидатът за дейностите по чл. 22, ал. 2, т. 1
може да подаде в ДФ „Земеделие“ заявлението за авансово плащане по реда на чл. 16,
ал. 1, но не по-късно от срока по чл. 15, ал. 3.
Заявлението се разглежда по реда на чл. 16.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
банкова гаранция, учредена в полза на ДФЗ
(по образец), в оригинал в размер 110 % от
исканата за авансово изплащане сума със срок
на валидност не по-малко от 4 месеца след
изтичане на срока за изпълнение на всички
дейности по договора по чл. 14, ал. 2, както
и документите по чл. 24, ал. 4. Ползвателят
на финансовата помощ следва да осигури
оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, и
удостоверява легитимността на представените
копия със заверка „Вярно с оригинала“.
(3) След подаване на заявлението за авансово плащане в ЦУ на ДФЗ се извършва
проверка за наличието и съответствието на
документите по ал. 1 и 2.
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(4) При установяване на нередовност и/или
непълнота на документите по ал. 1 и 2 ДФЗ
писмено уведомява ползвателя на финансова
помощ, който в срок от 10 работни дни от
получаване на уведомителното писмо трябва
да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи
и/или писмени обяснения. В случай че не бъдат
отстранени нередовностите и/или непълнотите в срок, заявлението за авансово плащане
се отхвърля със заповед на изпълнителния
директор на ДФЗ.
(5) В срок до 25 работни дни от подаване
на заявлението за авансово плащане изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или
мотивирано отказва със заповед изплащането
на авансово заявената сума и писмено уведомява ползвателя.
(6) В 15-дневен срок от изпращане на уведомлението по ал. 5 ДФЗ превежда сумата,
одобрена за авансово плащане, по посочената
в заявлението банкова сметка в левове.
(7) Недопустимо е авансово плащане на
етапи от дадена дейност и/или на отделна
дейност от договора по чл. 14, ал. 2.
Чл. 26. (1) След извършване на презасаждането производителят подава заявление за
край на презасаждането по реда на чл. 20,
ал. 9 ЗВСН.
(2) Сл у ж ители на И А ЛВ предприемат
действията по реда на чл. 20, ал. 10 и 11 ЗВСН.
(3) Производителят подава заявление за
край на изкореняването по реда на чл. 19, ал. 2
ЗВСН и при спазване на сроковете, посочени
от него в заявлението по чл. 23, ал. 2, т. 3.
(4) Служителите на ИАЛВ извършват проверки по реда на чл. 19, ал. 3 ЗВСН и изготвят
предложение до изпълнителния директор на
ИАЛВ за отразяване на засаждането по ал. 1
в лозарския регистър.
(5) В срок до 15 дни от получаването на
преписката по ал. 4 ИАЛВ отразява засаждането в лозарския регистър, за което писмено уведомява производителя и му изпраща
актуална справка на лозарското стопанство.
(6) Изпълнителната агенция по лозата и
виното извършва проверки на презасадените
площи във връзка с изпълнение на предвидените в чл. 22, ал. 2, т. 1 изисквания с цел
да се избегне едновременно производство на
грозде в една винарска година от площите,
които предстои да бъдат изкоренени и новозасадените такива.
(7) В случай на установени нарушения по
ал. 6 в срок до 10 работни дни от извършване
на проверката на място ИАЛВ сезира ДФЗ
за предприемане на действия по усвояване на
банковата гаранция.
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(8) Банковата гаранция се освобождава след
извършването на отложеното изкореняване,
което се удостоверява с предоставената по
ал. 5 актуална справка.
Чл. 27. (1) Ползвателите на финансова
помощ, заявили формата за предоставяне на
обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2,
т. 2, подават в ИАЛВ заявление за издаване
на удостоверение за среден годишен добив
по чл. 22, ал. 2, т. 2, по образец, утвърден по
реда на чл. 2, ал. 2, придружено с изискуемите
документи, посочени в него.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и приложените
към него документи ИАЛВ писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни от
получаване на уведомлението представя изисканите документи или писмени обяснения.
(3) В срок до 10 работни дни от подаване
на заявлението по ал. 1 или от отстраняване
на непълнотите и/или нередовностите по
ал. 2 ИАЛВ издава удостоверение за среден годишен добив за период от три години
преди получаване на право на презасаждане, изчислен по данни от подадените за
съответния район декларации за реколта от
грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент
(ЕО) № 436/2009 на Комисията от 26 май
2009 г. за определяне на подробни правила за
прилагане на Регламент (ЕО) № 479/2008 на
Съвета по отношение на лозарския регистър,
задължителните декларации и събирането
на информация с цел наблюдение на пазара,
придружителните документи при превоза на
продукти и регистрите, които е необходимо
да се водят в лозаро-винарския сектор (ОВ,
L 128/15 от 27 май 2009 г.).
Чл. 28. (1) Заявление за обезщетение за
загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ едновременно със заявлението по чл. 17, ал. 1,
към което прилагат и удостоверението по
чл. 27, ал. 3.
(2) Изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или отказва със заповед финансиране
по заявлението за обезщетение за загуба на
доход, като уведомява писмено заявителя за
размера на обезщетението или за мотивите
за постановяване на отказ и изплаща обезщетението в следните срокове:
1. до 10 работни дни от датата на освобождаване на учредената в полза на ДФЗ банкова
гаранция – в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;
2. в срока за изплащане на финансовата
помощ – в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 2.
(3) Заповедта по ал. 2 подлежи на обжалване в сроковете и по реда на АПК.
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Раздел VІІІ
Мониторинг и кръстосано съответствие
Чл. 29. (1) Ползвателите на финансова
помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ имат задължение да използват
инвестицията по предназначение в срок до
три години след изпълнение на инвестицията.
(2) При установяване на неизпълнение на
задължението по ал. 1 ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в
пълен размер.
Чл. 30. (1) Ползвателят на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е длъжен да спазва условията
за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние съгласно Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите
на селскостопански продукти и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79,
(ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ, L 347/671 от 20.12.2013 г.) и заповедта
на министъра на земеделието и храните по
реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на
земеделските производители, както и законоустановените изисквания за управление по
смисъла на Приложение II на Регламент (ЕО)
№ 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за
установяване на общи правила за схеми за
директно подпомагане в рамките на Общата
селскостопанска политика и за установяване
на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти
(ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО)
№ 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 (ОВ L 30/16, 31.01.2009 г.) и на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347/549 от 20.12.2013 г.) в период
от 3 години след изплащане на помощта, в
рамките на своето стопанство.
(2) В случай че ползвателят на финансова помощ не спазва или не е привел своето
стопанство в съответствие с изискванията по
ал. 1, ползвателят дължи връщане на изплатената финансова помощ частично или изцяло в
зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението,
установени чрез проверки от ДФЗ.
(3) Проверк ите по а л. 2 се извършват
по реда на Регламент (ЕО) № 1122/2009 на
Комисията от 30 ноември 2009 г. за определяне на подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 73/20 09 на Съвета
относно кръстосано спазване, модулация и
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интегрираната система за администриране и
контрол по схемите за директно подпомагане
на земеделски производители, предвидени за
посочения регламент, както и за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета
относно кръстосано спазване по предвидената
схема за подпомагане на лозаро-винарския
сектор (L 316/65/2.12.2009 г.).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

МЯРК А „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПАЗА
РИТЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ“
Раздел I
Дейности
Чл. 31. (1) Мярка „Популяризиране на
пазарите на трети държави“ е приложима за
вина със защитено наименование за произход
(ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ)
или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ.
(2) По мярката се подпомагат следните
дейности и свързаните с тях разходи:
1. връзки с обществеността, мерки за популяризиране или реклама, по-специално които
изтъкват предимствата на продуктите, произведени в Европейския съюз (ЕС), най-вече от
гледна точка на качеството, безопасността на
храните или грижата за околната сред, като:
а) рекламни кампании – сценарий, изработване и разпространение на телевизионни и
радиоклипове, разходи за дизайн, изработване
и разпространение на билбордове, разходи
за реклама и популяризиране в печатни и
електронни издания за обявление на дадено
събитие;
б) рекламни материали – дизайн, отпечатване и разпрост ранение на рек ламни
материали;
в) печатни рекламни издания – разходи за
публикации в печатни и електронни издания
на статии и материали, свързани с изпълнението на промоционалния проект;
г) рекламни дейности в търговски обекти – наемане на щанд, площи, техническо
оборудване и персонал;
д) организиране на срещи с вносители,
дистрибутори и други търговци;
е) организиране на посещения в България
на заинтересовани представители от трети
държави (търговци на дребно, сомелиери,
туристически агенти, хотелски агенти, международни журналисти, отразяващи теми,
свързани с вино);
ж) провеждане в трети държави на дни,
посветени на вина, произведени в ЕС, чрез
покана на заинтересовани представители
(търговци на дребно, сомелиери, туристически
агенти, хотелски агенти);
з) дизайн и поддържане на уебсайтове за
популяризиране и разпространение на информация;
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и) дегустации – представяне на продукта;
к) организиране и провеждане на посещения на винени туристически дестинации
в България;
2. у части я в меропри я т и я, панаири и
изложения с международна значимост – панаири и международни изложби, секторни
или общи, насочени към специалистите или
потребителите, разходи за наемане на щанд,
зали, площи и техническо оборудване, електричество, вода, охрана, декориране на щанд
и площи, създаване на база данни, интернет,
както и за закупуване на материали;
3. при организиране и провеж дане на
действия, свързани с информационни кампании, по-специално относно режимите на ЕС,
отнасящи се до наименованията за произход,
географските указания и биологичното производство, като разходи за:
а) организиране на бизнес срещи между
професионалистите и потребителите, наемане
на зали, техническо оборудване, създаване на
база данни и осигуряване на интернет достъп;
б) организиране на работни срещи, тематични вечери – дегустации и семинари;
4. при организиране и провеждане на действия, свързани с проучване на нови пазари,
необходими за разширяване на възможности
те за реализация на пазара, като разходи за
извършване на пазарни, икономически, технически и маркетингови проучвания;
5. при организиране и провеждане на действия, свързани с проучване с цел оценка на
резултатите от действията на мерките за популяризиране и информиране, като разходи за:
а) извършаване на изследвания за резултатите от действията за насърчаване на всеки
пазар или проект изцяло;
б) изготвяне на доклади относно мерките
за насърчаване;
в) провеждане на одити на изпълнението
на промоцията на всеки пазар или проект.
(3) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка
на кандидата и са направени след датата на
подписване на договора за предоставяне на
финансова помощ, сключен между одобрения
кандидат и ДФЗ, и преди изтичането му.
(4) Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или
дългове;
2. таксите и разходите в публичния транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на
проекта;
6. създаване и развитие на търговска марка;
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7. данък добавена стойност (ДДС) освен
в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от
данъчно незадължени лица, посочени в чл. 13,
ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от
28 ноември 2006 г. относно общата система
на данъка върху добавената стойност.
(5) Не се подпомагат проекти и дейности,
получили финансиране съгласно 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 от 5.01.2008 г.) и Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ,
L 347/487 от 20.12.2013 г.).
Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 32. (1) Финансова помощ по мярката
по чл. 31, ал. 1 могат да получат:
1. търговски дружества;
2. професионални организации;
3. организации на производители и междупрофесионални организации по смисъла
на Закона за виното и спиртните напитки;
4. държавни органи и институции, чиято
дейност е свързана с насърчаване на бизнеса.
(2) Финансова помощ по мярката могат
да получат и притежатели на търговски марки, регистрирани съгласно изискванията на
националното законодателство, прилагащи
проекти, насочени към популяризиране на
търговската марка.
Чл. 33. (1) Кандидатите за предоставяне
на финансова помощ по мярката могат да
изберат организация/и изпълнител/и, които
ще прилагат проекта, преди подаването на
заявление за предоставяне право на участие.
(2) Организация/и изпълнител/и се избират
чрез съпоставяне на минимум три съпоставими независими оферти, които следва да бъдат
определени в левове или в евро с описан ДДС.
Офертите следва да са издадени не по-късно
от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от технически
спецификации в необходимите случаи.
(3) Конкурентни оферти не се изискват
при придобиване на ноу-хау, патентни права.
(4) В случай че не е избрана офертата с
най-ниска цена, се представя обяснителна
записка във всеки един от случаите.
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Раздел ІІІ
Срок за изпълнение на промоционални
проекти
Чл. 34. (1) Срокът за изпълнение на промоционалните проекти не може да надхвърля
3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ за
одобрен кандидат в дадена трета страна. При
обосновано искане от страна на ползвателя
подпомагането може да бъде подновено еднократно за период не по-дълъг от две години.
(2) При многогодишните проекти периодът
за изпълнение на дейностите по ал. 1 следва
да бъде разделен на един/два/три периода,
всеки от които с продължителност 12 месеца.
Всеки период се разделя на четири етапа с
продължителност от 3 месеца.
(3) При проекти със срок на действие до
една година периодът за изпълнение може да
бъде разделен на четири етапа с продължителност от 3 месеца.
(4) При подаване на ново заявление от кандидат, получил финансова помощ по мярката,
или в случай на продължаване на проекта
ИАЛВ извършва проверки, удостоверяващи,
че предложените разходи не са били включени
в предходния проект.
Раздел ІV
Финансова помощ
Чл. 35. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярката по чл. 31, ал. 1
е до 80 % от стойността на допустимите
разходи, както следва: до 30 % национално
съфинансиране и до 50 % финансиране от
ЕФГЗ. Кандидатите за подпомагане участват
във финансирането с не по-малко от 20 % от
стойността на допустимите разходи.
(2) Не подлежат на национално съфинансиране проекти, насочени към популяризирането на търговски марки. В тези случаи
кандидатите участват във финансирането на
предложените от тях проекти с не по-малко
от 50 % от действителните разходи.
Чл. 36. За да се избегне рискът от двойно
финансиране, бенефициенти, получили финансова помощ през първия програмен период,
могат да получат финансиране за дейности с
обхват, различен от предходно финансиране.
Раздел V
Условия и ред за издаване на удостоверение
за участие
Чл. 37. (1) Кандидатите по чл. 32 подават
в ИАЛВ заявление за участие по мярката
по чл. 31, ал. 1 по образец, утвърден по реда
чл. 2, ал. 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се подават
следните документи:
1. промоционален проект (ПП) по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 2;
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2. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице;
3. документ за капацитета на винопроизводителя за производство на вината, обект на
мярката, в таблица по образец, утвърден по
реда на чл. 2, ал. 2;
4. документи, удостоверяващи производството на вина със защитено наименование за
произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) или за сортови вина без ЗНП/ЗГУ;
5. декларация за обстоятелствата по чл. 4а
от Закона за малките и средните предприятия
(ЗМСП);
6. удостоверение от Патентното ведомство
за притежателите на търговски марки;
7. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на
компетентния орган на юридическото лице
за участие в конкретния проект и осигуряване на съфинансиране за минимум 20 % от
действителните разходи заедно с протокол от
заседанието, на което е взето решението, за
кандидатите по чл. 32, ал. 1;
8. декларация от управителя на едноличното дружество или копие от решение на
компетентния орган на юридическото лице
за участие в конкретния проект и осигуряване на съфинансиране за минимум 50 % от
действителните разходи заедно с протокол от
заседанието, на което е взето решението, за
кандидатите по чл. 32, ал. 2;
9. документи по чл. 33, ал. 2.
Чл. 38. (1) Промоционалните проекти се
оценяват от Комисия за оценка и подбор
(КОП), създадена със заповед на министъра
на земеделието и храните.
(2) Организацията на дейността на КОП,
етапите от процедурата за оценка и подбор и
сроковете за разглеждане на документите се
уреждат с правила, утвърдени със заповед на
министъра на земеделието и храните.
(3) В състава на КОП участват представители на Министерството на земеделието и
храните, на ИАЛВ, на ДФЗ, на Националната
лозаро-винарска камара (НЛВК) и на Регионалните лозаро-винарски камари (РЛВК).
(4) Комисията се свиква от председателя
в срок до 10 работни дни от получаване на
заявление по чл. 37, ал. 1.
Чл. 39. (1) В срок до един месец от подаване на заявлението по чл. 37, ал. 1 КОП
предлага на изпълнителния директор на ИАЛВ
становище за одобрение или отхвърляне на
заявлението.
(2) В срок до 5 работни дни от получаване на становището по ал. 1 изпълнителният
директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля
промоционалния проект с мотивирана заповед
съобразно АПК и издава удостоверение за
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участие по мярка „Популяризиране на пазарите на трети държави“. Заповедта подлежи
на обжалване по реда на АПК.
(3) Заповедта по ал. 2, промоционалният
проект и удостоверението за участие по мярка „Популяризиране на пазарите на трети
държави“ се изпращат от ИАЛВ служебно на
ДФЗ с уведомление за одобрение.
Раздел VІ
Условия и ред за сключване на договор
Чл. 40. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва финансиране и контрол на изпълнението на промоционални проекти за дейностите по чл. 31, ал. 2.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомлението за одобрение по чл. 39, ал. 2
кандидатът подава заявление за предоставяне
на финансова помощ по образец, утвърден по
реда на чл. 3, ал. 2.
(3) В срок до 20 работни дни от подаването
на заявление за предоставяне на финансова
помощ служители на ДФЗ изготвят становище
за одобрение до изпълнителния директор на
ДФЗ за сключване на договор за предоставяне
на финансова помощ с кандидата.
(4) Към становището по ал. 3 се прилагат
проект на договор и уведомително писмо до
кандидата за подписване на договора.
(5) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомителното писмо по ал. 4 представителят на кандидата следва да се яви в ЦУ
на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ за дейностите
по чл. 31, ал. 2.
(6) В случай че кандидатът не сключи
договор съгласно срока по ал. 5 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна
невъзможност да сключи договора, правото
за подпомагане по чл. 39, ал. 3 се прекратява.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
писмено ИАЛВ за случаите по ал. 6.
(8) Кандидатът е длъжен да открие отделна
банкова сметка за финансови трансакции,
необходима единствено за целите на договора
по ал. 5.
Раздел VІІ
Условия и ред за предоставяне на финансова
помощ
Чл. 41. Финансовата помощ за промоционалните проекти по чл. 31, ал. 1 се изплаща
чрез авансови плащания, междинни плащания
и плащания на остатък.
Чл. 42. (1) Заявление за авансово плащане
се подава след сключване на договор по чл. 40,
ал. 5, при условие че е придружено от банкова
гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 % от
исканата за авансово изплащане сума, със
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срок на валидност 6 месеца след изтичане на
договорирания срок за извършване на съответния период за проекти по чл. 34, ал. 2 и 3.
(2) Размерът на авансовото плащане не
може да надхвърля 80 % от стойността на
договорената годишна финансова помощ или
договорената финансова помощ за съответния
етап от бюджета на ЕС и ДФЗ.
(3) Срокът за подаване на заявление за
авансово плащане на промоционалния проект по чл. 34, ал. 2 е до 45 дни считано от
началото на съответния период.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
авансово плащане до 30 дни след депозирането
на заявление за авансово плащане.
Чл. 43. (1) Заявлението за междинно плащане се подава в 30-дневен срок след изтичане на
всеки етап, изчислен от датата на подписване
на договора за финансово подпомагане. След
изтичане на срока плащането се намалява с 3
на сто за всеки пълен месец закъснение освен
в случай на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявлението за междинно плащане се
придружава от междинен доклад, финален
финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за съответния
етап и извлечение по сметката, посочена в
чл. 40, ал. 8.
(3) При подаване на заявлението кандидатът следва да осигури оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които се
изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“ и подпис на ползвателя
на финансовата помощ. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия с
оригиналните документи.
(4) Документите по ал. 3 се представят
на български език, а когато оригиналният
документ е на чужд език, се представя и легализиран превод, превод на заклет преводач
или превод с апостил на български език на
съответните документи.
(5) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава
80 % от стойността на годишната финансова
помощ от бюджета на ЕС и ДФЗ съгласно
сключения договор по чл. 40, ал. 5.
Чл. 44. (1) Заявлението за плащане на остатък и/или отчет за авансово плащане след
приключване на съответен период на изпълнение на промоционалния проект се подава в
4-месечен срок след датата на приключване на
годишните дейности, предвидени в договора
за предоставяне на финансова помощ. След
изтичане на срока плащането се намалява с 3
на сто за всеки пълен месец закъснение освен
в случаите на форсмажорни обстоятелства.
(2) Заявлението за плащане на остатък и/
или отчет за авансово плащане след приключване на съответен период на изпълнение на
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промоционалния проект се придружава от
финален отчет за осъществените дейности,
оценка на получените резултати от дейностите
и от финален финансов отчет за осъществените разходи.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
междинно плащане или плащане на остатък в
срок до 60 календарни дни след депозирането
на заявлението за междинно плащане или
заявлението за плащане на остатък. Този срок
спира да тече, когато заявлението е нередовно, не са предоставени всички необходими
документи или ДФЗ смята за необходимо
да получи допълнителна информация, както
и да извърши допълнителна проверка. Срокът продължава да тече след получаване на
необходимите документи или от датата на
извършване на необходимите проверки.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ писмено уведомява ползвателя на финансовата
помощ за размера на извършените плащания
по съответното заявление за плащане.
(5) В случаите на констатирано неизпълнение на задълженията по договора от страна
на ползвателя, установено при извършване
на административна проверка и проверка на
място, договорираната финансова помощ се
преизчислява.
(6) Ползвателят може да подаде искане за
промяна на договора с ДФЗ не по-късно от 3
месеца преди изтичане на срока на договора.
Към искането се прилагат доказателства,
необходими за преценка на основателността
на искането. Не се допуска изменение и/или
допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на дейностите;
2. води до увеличаване на стойността на
договорената финансова помощ.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща по
служебен път на ИАЛВ искането на ползвателя ведно със съответните документи. В срок
от 5 работни дни от постъпване на искането
в ИАЛВ последната се произнася по основателността му. Произнасянето се обективира
в нарочно становище, което се изпраща на
ДФЗ по служебен път.
Раздел VIIІ
Контрол на изпълнението на промоционалните проекти
Чл. 45. (1) Държавен фонд „Земеделие“
конт ролира изпълнението на одобрените
промоционални проекти чрез извършване
на административни проверки и проверки
на място.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
проверка на място на организациите изпълнители на годишна база, като се обхващат
100 % от тях по отношение на документални
и счетоводни проверки.
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(3) Държавен фонд „Земеделие“ извършва
счетоводни и технически проверки върху
предлагащите организации и организация/и
изпълнител/и относно:
1. точността на представената информация
за извършените разходи за изпълнение на
програмите;
2. състоянието на разплащателните сметки
за дейностите по изпълнение на промоционалните програми;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
(4) Предлагащите организации и организациите изпълнители на програмите са длъжни:
1. да оказват съдействие на проверяващите;
2. да предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. да водят аналитично счетоводство;
4. да съхраняват документите по промоционалните проекти и по изпълнението им в
продължение на 5 години след приключване
на изпълнението.
(5) Предлагащите организации са длъжни
да имат отделна разплащателна сметка за
дейностите по изпълнение на промоционалния проект.
(6) Материалите, изготвени при прилагането на промоционалните проекти, включително
графичните, визуалните и аудио-визуалните
произведения и интернет страниците, могат
да се използват след приключване на проекта при условия, предвидени в договора по
чл. 40, ал. 5.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ проверява
дали информационните и промоционалните
материали, изготвени за нуждите на промоционалните проекти, отговарят на критериите
съгласно приложение № 3.
Г л а в а

п е т а

МЯРК А „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА
ЗЕЛЕНО“
Раздел I
Дейности
Чл. 46. (1) По мярка „Събиране на реколтата на зелено“ се подпомага извършването
на резитби, с които се отстраняват или унищожават напълно зелени, все още неузрели
гроздове, за намаляване до нула на добива
от даден лозарски имот.
(2) Лозовите насаждения, подлежащи на
подпомагане, следва да са в добро агротехническо състояние съгласно определението в § 1,
т. 25 от допълнителните разпоредби на ЗВСН.
(3) Недопустимо за подпомагане по мярката
по ал. 1 е необраното грозде, отглеждано с цел
получаване на продаваем продукт, оставено в
лозовото насаждение в края на гроздоберната
кампания за всяка винарска година.
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(4) Прилагането на мярката по ал. 1 е
недопустимо:
1. за един и същи лозарски имот през две
последователни години;
2. в случай на пълно или частично увреждане на насажденията преди резитбата на зелено,
вследствие на природно бедствие, като слана,
градушка, заледяване, дъжд или суша, които
унищожават над 30 % от средногодишната
продукция на даден гроздопроизводител за
предшестващия тригодишен период.
Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 47. Финансова помощ за дейността по
чл. 46, ал. 1 могат да получат производителите,
отговарящи на изискванията на чл. 1, ал. 2,
при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 48. (1) Максималният размер на финансовата помощ за мярка „Събиране на
реколтата на зелено“ е до 50 % от сумата от
преките разходи за отстраняване на гроздовете и от загубата на приходи, произтичаща
от прилагането на мярката.
(2) Преките разходи за отстраняване на
гроздовете се изчисляват на база формирани
пределни цени на хектар в зависимост от броя
на лозите, но не по-малко от 2500 броя налични
лози в ха при допустимо пропадане до 5 %.
(3) Загубата на приходи, произтичаща от
прилагането на мярката, се изчислява на база
среден годишен добив на хектар за период от
три години преди прилагането на мярката,
умножено по площта на лозарските имоти,
подлежащи на подпомагане, и умножено по
цена за килограм грозде, определена със заповед на министъра на земеделието и храните
по реда на чл. 8, ал. 2.
(4) Финансовата помощ по ал. 1 се предоставя под формата на парично обезщетение
на хектар, определено по формула съгласно
приложение № 4.
Раздел ІV
Условия и ред за издаване на удостоверение
за участие
Чл. 49. (1) Кан ди датите за финансово
подпомагане по мярката по чл. 46, ал. 1 подават лично или чрез упълномощено лице в
ТЗ на ИАЛВ по регистрация на лозарското
стопанство заявление за участие в периода от
15 април до 15 май включително.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. таблица с посочени лозарски имоти за
подпомагане и получен среден добив от същите
за период от три години преди прилагането
на мярката, по образец, утвърден по реда на
чл. 2, ал. 2;
2. документ/и, удостоверяващ/и правното
основание за ползване на имота/имотите,
посочени в таблицата по т. 1, като при представяне на договор за аренда/преаренда или
наем същият следва да е със срок от минимум
2 стопански години, следващи годината на
кандидатстване по мярката;
3. актуална/и скица/и на имота/имотите,
посочени в таблицата по т. 1, издадена/и не
по-рано от 6 месеца преди датата на подаване
на заявлението;
4. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице.
(3) В срок до 3 работни дни от получаване
на заявлението по ал. 1 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на предоставените документи и
сравнява данните за посочените в заявлението
имоти с данните от лозарското стопанство,
вписани в лозарския регистър.
(4) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и приложените
към него документи ТЗ на ИАЛВ писмено
уведомява кандидата, който в срок до 5 работни дни от получаване на уведомлението
представя изисканите документи или писмени
обяснения.
(5) В случаите, когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите
в срока по ал. 4, заявлението се оставя без
разглеждане. Кандидатът може да подаде ново
заявление в сроковете, посочени в ал. 1.
(6) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 3 или след отстраняване на непълнотите и/или нередовностите
по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на
място на заявените имоти за установяване на
действителното агротехническо състояние и
броя на лозите за всеки имот. Резултатите от
проверката се отразяват в контролен лист в
два екземпляра, подписан от длъжностните
лица, извършили проверката, и кандидата или
негов упълномощен представител, по един за
всяка една от страните.
(7) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 6 ТЗ на ИАЛВ изготвя становище за одобрение или отхвърляне
на заявлението и справка за среден годишен
добив на хектар от лозарските имоти, посочени в таблицата по ал. 2, т. 1, за период от
три години преди прилагането на мярката.
Чл. 50. (1) В срок до 20 май всяка година ИАЛВ извършва анализ на очакваната
пазарна ситуация за изкупуване на гроздето
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от съответната реколта и изготвя предложение до министъра на земеделието и храните
за обявяване прилагането или мотивирано
становище за неприлагането на мярката за
съответната година.
(2) Анализът по ал. 1 се извършва въз основа на подадените заявления по чл. 49, ал. 1,
информация от вписаните в регистъра по чл. 27
ЗВСН винопроизводители за предвиденото/
необходимото количество грозде за преработка, прогнозен добив на винено грозде по
данни на ИАЛВ и данни от годишния доклад
на ИАЛВ за предходната винарска година.
(3) В срок до 31 май министърът на земеделието и храните със заповед обявява:
1. прилагането на мярката след предложение от ИАЛВ;
2. неприлагането на мярката при мотивирано становище от ИАЛВ.
Чл. 51. (1) В срок до 2 работни дни от
получаване на становището и справката по
чл. 49, ал. 7, но не по-късно от 15 юни, изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или
отхвърля заявлението с мотивирана заповед,
за която писмено уведомява заявителя. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
(2) В случаите по чл. 50, ал. 3, т. 1 към
заповедта по ал. 1 се изготвя уведомително
писмо до одобрения кандидат за предприемане
на действия по извършване на практиките,
посочени в т. ІІ от приложение № 4, с указан
краен срок за приключване.
(3) В срок до 2 работни дни от приключване на действията по ал. 2 кандидатът или
негов упълномощен представител уведомява
ИАЛВ с писмо по образец, утвърден по реда
на чл. 2, ал. 2.
(4) В срок от 5 работни дни от уведомлението по ал. 3 териториалното звено на ИАЛВ
извършва проверка на място с оглед да се гарантира, че в заявените за подпомагане имоти
не е останало годно за търгуване грозде и че
насажденията не попадат в ограничението по
чл. 46, ал. 4, т. 2, и изпраща в ИАЛВ резултатите от проверката, отразени в контролен лист
в два екземпляра, подписан от длъжностните
лица, извършили проверката, и кандидата или
негов упълномощен представител.
(5) В срок до 2 работни дни от получаване на
резултатите от проверката по ал. 4 изпълнителният директор на ИАЛВ издава удостоверение
за участие по мярка „Събиране на реколтата
на зелено“, в което се вписват номерата на
имотите и размерът на подлежащите на подпомагане площи, наличният брой лози в ха и
данните за среден годишен добив на ха.
(6) Удостоверението за участие по мярка
„Събиране на реколтата на зелено“ се изпраща
на одобрения кандидат.
(7) Проверките по ал. 4 се извършват в
периода от 15 юни до 15 юли за всяка година.
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Раздел V
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ
Чл. 52. (1) За предоставяне на финансова
помощ се подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в периода от
16 юли до 1 август в ЦУ на ДФЗ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за
липса на публични задължения, в оригинал,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявлението за предоставяне
на финансова помощ.
3. удостоверението по чл. 51, ал. 6 в оригинал;
4. копия от разходооправдателни документи
(фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), доказващи извършването на практиките, посочени в т. ІІ от приложение № 4.
(3) При подаване на заявлението по ал. 1
кандидатът осигурява оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които се
изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“.
Чл. 53. (1) След подаване на заявлението за
предоставяне на финансова помощ по чл. 52
служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите.
(2) След приключване на проверката по ал. 1
ДФЗ извършва проверки на място на случаен
принцип, като спазва принципите, заложени
в чл. 79 от Регламент (ЕО) № 555/2008 на
Комисията на лозарските имоти, посочени в
удостоверението по чл. 51, ал. 6.
(3) В срок до 30 работни дни от подаване
на заявлението за предоставяне на финансова
помощ ДФЗ одобрява или отхвърля същото
със заповед на изпълнителни я директор,
която подлежи на обжалване и се връчва по
реда на АПК.
(4) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомително писмо за одобрение по ал. 3
кандидатът или негов изрично упълномощен
представител е длъжен да се яви в ЦУ на ДФЗ
за подписване на договор за предоставяне на
финансова помощ, в който се уреждат правата,
задълженията и отговорностите на страните,
включително основанията за изискуемост на
финансовата помощ.
(5) В случай че кандидатът не сключи договор съгласно срока по ал. 4 и не е информирал
преди изтичането му ДФЗ за обективната
невъзможност да сключи договора, правото
за подпомагане по подаденото заявление се
погасява с изтичане на срока по ал. 4.
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(6) В срок до 10 работни дни от сключване
на договора по ал. 4 ДФЗ изплаща одобрения
размер на финансовата помощ по посочена
в заявлението по чл. 52 банкова сметка в
левове.
Раздел VI
Мониторинг и кръстосано съответствие
Чл. 54. (1) Ползвателят на финансова помощ
по мярката „Събиране на реколта на зелено“
е длъжен през цялата календарна година
след изплащането на помощта, в рамките
на своето стопанство, да спазва условията
за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние съгласно Регламент
(ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета и заповедта на министъра
на земеделието и храните по реда на чл. 42
от Закона за подпомагане на земеделските
производители, както и законоустановените
изисквания за управление по смисъла на
Приложение II на Регламент (ЕО) № 73/2009
на Съвета и на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета.
(2) В случай че ползвателят на финансова
помощ по чл. 53, ал. 4 не спазва или не е
привел своето стопанство в съответствие с
изискванията по ал. 1, изплатената финансова
помощ се възстановява частично или изцяло в
зависимост от тежестта, степента, продължителността и системността на неизпълнението,
установени чрез проверки от ДФЗ.
(3) Проверките по ал. 2 се извършват по
реда на Регламент (ЕО) № 1122/2009 на Комисията.
Г л а в а

ш е с т а

МЯРКА „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯ“
Раздел I
Дейности
Чл. 55. (1) По мярка „Инвестиции в предприятия“ се подпомага производството във
винарски предприятия на лозаро-винарски
продукти по приложение № 1 от Закона за
виното и спиртните напитки.
(2) Подпомагането по мярката по ал. 1
обх ва ща дейнос т и за п роизводс т во т о на
лозаро-винарските продукти от гроздето до
бутилирането и етикетирането на виното.
Дейности, финансирани по реда на тази глава,
не могат да получават финансиране по други
национални или европейски мерки.
(3) Допустими за подпомагане дейности са:
1. изграждане, придобиване, включително
и на лизинг, или подобрения на недвижимата
собственост по отношение на:
а) контрол на температурата;
б) инфраструктурата на избеното помещение;
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2. закупуване или закупуване на лизинг
на нови машини и оборудване, включително
и на компютърен софтуер по отношение на:
а) машини/оборудване за преработката
на грозде;
б) оборудване за контрол на ферментацията, оборудване за обработка на вино и
гроздова мъст;
в) оборудване за контрол на температурата;
г) оборудване за преместване на виното в
избените помещения;
д) оборудване за технология, свързана с
пенливи вина;
е) оборудване за бутилиране, етикетиране,
опаковане;
ж) оборудване за управление на отпадните
води;
з) оборудване на инфраструкт у рата на
избата;
и) оборудване за съхранение, смесване,
грижа и стареене на виното;
к) софтуер за управление на изба;
3. общи разходи, свързани с разходите,
посочени в т. 1 и 2, като хонорари на архитек
ти, инженери и консултанти, предпроектни
проучвания, придобиване на патентни права
и лицензи.
(4) Максималният срок за изпълнение
на дейностите по ал. 3 е до края на втората винарска година, следваща годината на
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ, сключен между одобрения
кандидат и ДФЗ.
Чл. 56. Недопустими за финансиране дейности по мярката са:
1. закупуване на машини или оборудване
от втора употреба;
2. оборудване за създаване на системи,
които дават възможност за въвеж дането/
поддръжката на сертифициране на частно
производство (например разпространение от
търговски вериги);
3. развитие на нови продукти, процеси
и технологии, свързани с лозаро-винарски
продукти;
4. данък добавена стойност освен в случаите, когато той действително и окончателно
е поет от бенефициент, различен от данъчно
незадължени лица, посочени в чл. 13, ал. 1
от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от
28 ноември 2006 г. относно общата система
на данъка върху добавената стойност;
5. прости заместващи инвестиции с изключение на инвестиции, отговарящи на условията
за финансиране, които да гарантират, че целта
на мярката, т.е. подобрението по отношение
на приспособяването към търсенето на пазара,
е постигната.
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Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите
Чл. 57. (1) За финансова помощ за мярката
по чл. 55 могат да кандидатстват съществуващи микро-, малки и средни предприятия
по смисъла на Закона за малките и средните
предприятия относно определението на микро-, малки и средни предприятия, както и
предприятия, които не са обхванати от тези
определения и са с по-малко от 750 служители
или оборот, по-малък от 200 милиона евро,
отговарящи на изискванията на чл. 1, ал. 2,
при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФЗ;
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация.
(2) Финансова помощ не се предоставя на
кандидати/ползватели на помощта, които не
са независими предприятия по смисъла на
чл. 4, ал. 2 ЗМСП и за които се установи, че
са учредени или преобразувани с цел осъществяване на предимство в противоречие с
целите на мярката над максималния размер
съгласно чл. 58, ал. 2.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се
доказва от кандидата/ползвателя на помощта:
1. с декларация към момента на кандидатстване;
2. с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация за всички останали
обстоятелства, вк лючително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, в срок от 15 работни дни от датата
на получаване на уведомително писмо от ДФЗ
за представянето им.
Раздел ІІІ
Финансова помощ
Чл. 58. (1) Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в
предприятия“ е до 50 % от стойността на
действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност. Разликата
между пълния размер на одобрените разходи
и размера на финансовата помощ се осигурява
от получателя на финансовата помощ.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи по мярка „Инвестиции в
предприятия“ за един кандидат е левовата
равностойност на 400 000 евро. Плащанията
по инвестиционния проект могат да бъдат
окончателни и не се допускат авансови и
междинни плащания на финансовата помощ.
(3) Финансова помощ в размер до 50 % се
предоставя на микро-, малки и средни предприятия по Препоръка 2003/361/ЕО от 2003 г.
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Финансовата помощ се съкращава наполовина
за предприятия с по-малко от 750 служители
или оборот, по-малък от 200 милиона евро.
Чл. 59. Допустими за извършване на дейностите по чл. 55, ал. 3, т. 1 са разходите,
посочени в приложение № 5.
Раздел ІV
Условия и ред за издаване на удостоверение
за участие
Чл. 60. (1) Заявление за участие за една или
повече дейности по чл. 55, ал. 3 по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 2, се подава в
ТЗ на ИАЛВ по регистрация на винопроизводителя.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
следните документи:
1. инвестиционен проект (ИП) по образец,
утвърден по реда на чл. 2, ал. 2;
2. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице.
Чл. 61. (1) В срок до 10 работни дни от
подаване на заявлението по чл. 60, ал. 1 ТЗ на
ИАЛВ извършва проверка на предоставените
документи и сравнява с данните, вписани в
лозарския регистър.
(2) При установяване на непълноти и/или
нередовности в заявлението и приложените
към него документи ИАЛВ писмено уведомява
кандидата, който в срок до 10 работни дни
от получаване на уведомлението представя
изисканите документи или писмени обяснения.
(3) В случаите, когато кандидатът не отстрани непълнотите и/или нередовностите
в срока по ал. 2, заявлението се оставя без
разглеждане. Кандидатът може да подаде ново
заявление в съответната винарска година.
(4) В срок до 7 работни дни от извършване
на проверката по ал. 1 или след отстраняване
на непълнотите и/или нередовностите по ал. 2
ТЗ на ИАЛВ извършва проверка на място на
винарското предприятие за установяване на
действителното състояние. Резултатите от
проверката се отразяват в контролен лист в
два екземпляра, подписан от длъжностните
лица, извършили проверката, и кандидата или
негов упълномощен представител.
(5) В срок до три работни дни след извършване на проверката по ал. 4 ТЗ на ИАЛВ
изготвя становище за одобрение или отхвърляне на заявлението.
Чл. 62. (1) В срок до 5 работни дни от
получаване на становището по чл. 61, ал. 5
изпълнителният директор на ИАЛВ утвърждава или отхвърля ИП с мотивирана заповед
и издава удостоверение за участие по мярка
„Инвестиции в предприятия“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК.
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(2) Заповедта по ал. 1, ИП и удостоверението за участие по мярка „Инвестиции в
предприятия“ се изпращат на кандидата.
Раздел V
Условия и ред за подаване на заявление за
предоставяне на финансова помощ в ДФЗ
Чл. 63. (1) Кандидатите подават в ЦУ на
ДФЗ заявление за предоставяне на финансова
помощ по образец, утвърден по реда на чл. 3,
ал. 2, към което прилагат:
1. копие на удостоверение за вписване в
лозарския регистър с техническа справка за
производствения обект с посоченото в нея
технологично оборудване;
2. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице;
3. удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за
липса на публични задължения в оригинал,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане;
4. погасителен план в случаите, в които
инвестицията се закупува на лизинг;
5. документите по чл. 62, ал. 2 в оригинал.
(2) При подаване на заявленията по ал. 1
с цел определяне основателността на предложените разходи е необходимо да бъдат представени и следните специфични документи:
1. най-малко три съпоставими независими
оферти в оригинал, които съдържат фирмата
на търговското дружество, срока на валидност
на офертата, датата на издаване на офертата – за разходи по инвестицията, посочени в
ИП, предложени от един доставчик;
2. заверени копия на предварителни или
окончателни договори с избраните изпълнители;
3. договор за разходи, свързани с проекта,
като разходи за предпроектни проучвания,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, технико-икономически оценки и анализи,
разработване на инвестиционен проект.
(3) В случай че офертата по ал. 2, т. 1 е
предоставена от лице, чиято основна дейност
не е свързана с обекта на офертата, следва да
се предоставят доказателства за възможността
да достави заявените материали и оборудване
(заверени копия на рамкови споразумения
за доставка, договори за представителство,
дистрибуция и др.).
(4) В случаите, в които кандидатът по
ал. 1 е получил одобрение на вече подадено
заявление, може да подаде ново заявление за
предоставяне на финансова помощ, след като
е подал заявление за изплащане на финансова
помощ по чл. 67, ал. 1 по първото заявление.
Чл. 64. (1) След подаване на заявлението
за предоставяне на финансова помощ по
чл. 63 служителите от ДФЗ извършват административна проверка на документите, както
и финансова оценка на ИП.
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(2) При установяване на нередовност и/или
непълнота на документите при проверката
по ал. 1 ДФЗ писмено уведомява кандидата,
който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомителното писмо трябва да
отстрани нередовностите и/или непълнотите
и да предостави изисканите документи и/или
писмени обяснения.
(3) Когато кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 2,
заявлението за подпомагане се отхвърля със
заповед на изпълнителния директор, която
подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) За определяне стойността на допустимите разходи се избира офертата по чл. 63,
ал. 2, т. 1 с най-ниската предложена цена.
(5) В срок до 30 работни дни от подаване
на заявлението за предоставяне на финансова
помощ ДФЗ одобрява или отхвърля същото
със заповед на изпълнителния директор, която подлежи на обжалване по реда на АПК.
(6) Срокът по ал. 5 се удължава:
1. когато е изпратено писмо за нередовности, за отстраняването на които е необходимо
становище на други органи или институции,
със срока за получаване на отговор или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ, когато са постъпили документи
и/или информация, които създават съмнения
за нередност;
3. когато е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените
оферти по чл. 63, ал. 2, т. 1 със срока за получаване на отговор от съответния оферент.
(7) В случаите, в които със заявлението по
ал. 1 е поискано финансиране на дейност, при
която ще се закупува на лизинг, одобрението
на финансова помощ ще бъде за допустимата
част от размера на главницата.
Чл. 65. (1) Държавен фонд „Земеделие“
писмено уведомява кандидата за одобрението или отхвърлянето на заявлението за
предоставяне на финансова помощ в срок до
10 работни дни от издаването на заповедта
по чл. 64, ал. 7.
(2) В срок до 10 работни дни от получаване
на уведомително писмо за одобрение по ал. 1
кандидатът или негов изрично упълномощен
представител следва да се яви в ЦУ на ДФЗ
за подписване на договор за предоставяне на
финансова помощ, в който се уреждат правата,
задълженията и отговорностите на страните,
включително основанията за изискуемост на
финансовата помощ.
(3) В случай че кандидатът не сключи договор съгласно срока по ал. 2 и не е информирал
преди изтичането му ДФЗ за обективната
невъзможност да сключи договора, правото
за подпомагане по подаденото заявление се
прекратява с изтичане на срока по ал. 2.
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(4) В случай че кандидатите са извършили
някоя от дейностите по чл. 55, ал. 3 преди
подписване на договора по ал. 2, размерът
на помощта се намалява със стойността,
предвидена за същата в ИП на ползвателя
по чл. 60, ал. 2, т. 1.
Чл. 66. Ползвателят на помощта е длъжен
да сключи и поддържа валидна застраховка
на активите, предмет на финансиране, срещу
рискове, посочени в договора по чл. 65, ал. 2.
Раздел VI
Условия и ред за предоставяне на финансова
помощ
Чл. 67. (1) След изпълнение на инвестицията
по договора, но не по-късно от 10 работни дни
след изтичане на крайния срок за изпълнение
на инвестицията по договора по чл. 65, ал. 2,
ползвателят следва да подаде в ЦУ на ДФЗ
заявление за плащане по образец, утвърден
по реда на чл. 3, ал. 2.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава не покъсно от 31 юли на съответната финансова
година.
(3) Към заявлението по ал. 1 се представят:
1. изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато документите се
подават от упълномощено лице;
2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 ДОПК за
липса на публични задължения в оригинал,
издадено не по-рано от 1 месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане;
3. заверено от ИАЛВ копие на удостоверение за вписване в лозарския регистър с
техническа справка за производствения обект
с посоченото в нея технологично оборудване,
отразяващи изпълнението на дейностите по
договора по чл. 65, ал. 2;
4. копия от разходооправдателни документи
(фактури, платежни нареждания и банкови
извлечения), които следва да бъдат съставени
по начин, който да позволява съпоставяне на
извършените разходи с разбивката на планираните разходи в ИП;
5. п риемно-п редавателни п ротоколи с
изпълнителите за извършените дейности по
инвестицията;
6. копие на застрахователната полица по
чл. 66;
7. копие на договор за услуги, работи,
доставки на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в
левове или евро, срок, количество и начин
на доставка ведно с подробна количественостойностна сметка, която да е на хартиен и
електронен носител;
8. копие на приемно-предавателен протокол
между доставчика/изпълнителя и ползвателя
на помощта за доставената стока/услуга, съдържащ подробно описание на техническите
характеристики;
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9. декларация от всеки доставчик, че активите – предмет на инвестицията, не са втора
употреба, в оригинал;
10. декларация от ползвателя на помощта
за наличие или липса на двойно финансиране
за същата инвестиция по други национални
и/или европейски програми по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2;
11. копие на договор за финансов лизинг
с приложен към него погасителен план за
изплащане на лизинговите вноски (в случаите
на финансов лизинг);
12. протокол за проведена 72-часова проба
при експлоатационни условия в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба за машини, съоръжения, оборудване, включително и компютърен софтуер,
по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2;
13. разходооправдателни документи за общите разходи по чл. 55, ал. 3, т. 3, свързани с
проекта, в размер до 5 % от договорираните
дейности;
14. в случай на извършване на строителномонтажни дейности по чл. 55, ал. 3, т. 1 следва
да се предоставят и следните допълнителни
документи:
а) разрешение за строителство;
б) документ за въвеждане на обекта в
експлоатация;
в) оценка за въздействието на проекта
върху околната среда.
(4) При подаване на заявлението ползвателят следва да осигури оригиналите на всички
документи, включително и тези, за които се
изискват копия, като удостоверява легитимността на представените копия със заверка
„Вярно с оригинала“ и подпис на ползвателя
на финансовата помощ. Служителят, приемащ
документите, сверява представените копия с
оригиналните документи.
(5) Ползвателите извършват всички плащания със своите контрагенти само по банков път. Плащания, извършени в брой, не се
финансират.
(6) В случаите, в които със заявлението
по ал. 1 е поискано финансиране на дейност,
която ще се закупува на лизинг, одобрената
финансова помощ ще бъде изплатена след
изплащане на лизинговия план.
Чл. 68. (1) След подаване на заявлението
по чл. 67, ал. 1 ДФЗ се извършва проверка за
наличието и съответствието на документите
по чл. 67, ал. 3.
(2) При ус та новя ва не на нередовнос т
и/или непълнота на документите по чл. 67,
ал. 3 ДФЗ писмено уведомява кандидата, който
в срок от 10 работни дни от получаване на
уведомителното писмо трябва да отстрани
нередовностите и/или непълнотите и да предостави изисканите документи и/или писмени
обяснения. В случай че не бъдат отстранени
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нередовностите и/или непълнотите в срок,
заявлението за плащане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.
(3) След проверката по ал. 1 ДФЗ извършва
проверка на място за установяване на изпълнението на одобрените по договора по чл. 65,
ал. 2 дейности.
(4) След получаване на резултатите от
проверката по ал. 3 и в срок до 3 месеца от
подаване на заявлението за плащане изпълнителният директор на ДФЗ одобрява или
мотивирано отказва със заповед изплащането
на финансовата помощ и писмено уведомява
ползвателя.
(5) Сроковете за обработване от ДФЗ на
документите по ал. 1 се удължават в следните
случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности или е необходимо становище
на други органи или институции; срокът се
удължава със срока за получаване на отговор
или становище от съответната институция;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФЗ, когато са постъпили документи и/
или информация, които създават съмнения
за нередност.
Чл. 69. (1) Държавен фонд „Земеделие“
изплаща одобрения размер на финансовата
помощ в едномесечен срок от изпращане на
уведомлението по чл. 68, ал. 4.
(2) Помощта се превежда на ползвателя на
финансовата помощ по посочена в заявлението
за плащане банкова сметка в левове.
Чл. 70. В случаите на констатирано неизпълнение на задълженията по договора от страна
на бенефициента, установено при извършване
на административната проверка по чл. 68,
ал. 1 и проверката на място по чл. 68, ал. 3,
договорираната финансова помощ се преизчислява съгласно извършената инвестиция.
Чл. 71. (1) Ползвателят може да подаде
искане за промяна на договора с ДФЗ не
по-късно от 1 месец преди изтичане на срока на договора. Към искането се прилагат
доказателства, необходими за преценка на
основателността на искането.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на дейностите;
2. води до увеличаване на стойността на
договорената финансова помощ.
(3) Ползвателят може да поиска удължаване
на срока на договора до максималния срок
съгласно чл. 55, ал. 4.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ изпраща по
служебен път на ИАЛВ искането на ползвателя ведно със съответните документи. В срок
от 5 работни дни от постъпване на искането
в ИАЛВ последната се произнася по основателността му. Произнасянето се обективира
в нарочно становище, което се изпраща на
ДФЗ по служебен път.
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Раздел VII
Мониторинг
Чл. 72. (1) Ползвателите на финансова помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“
имат задължение да използват инвестицията
по предназначение до края на втората винарска
година, следваща годината на изплащането
на помощта.
(2) В срока по ал. 1 ползвателите на финансовата помощ нямат право да продават,
преотстъпват, преотдават или дават под наем
обекта на инвестицията, за която са получили
финансово подпомагане по мярка „Инвестиции
в предприятия“.
(3) При извършване на проверка от ДФЗ и
установяване на неизпълнение на задължението
по ал. 1 и 2 ползвателите възстановяват изплатената им финансова помощ в пълен размер.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Винарска година“ е периодът от 1 август
на текущата година до 31 юли на следващата.
2. „Винарско предприятие“ е производствена структура, в която се извършва винопроизводство (преработката на прясно грозде,
смачкано или не, на гроздова мъст, на частично
ферментирала гроздова мъст, на гроздов сок
или на млади вина в процес на ферментация
във вино чрез пълна или частична алкохолна
ферментация) и/или бутилиране (поставяне на
съответния продукт в съдове с търговска цел
за своя сметка лично или чрез други лица).
3. „Вино със защитено географско указание
(ЗГУ)“ е вино, което е произведено в район
или определена местност, чието наименование се използва за означаването му, и което
притежава специфично качество, известност
или други характеристики, които могат да се
припишат на географския му произход. Наймалко 85 на сто от гроздето, използвано за
неговото производство, произхожда изключително от този географски район и е получено
от винени сортове лози от вида Vitis vinifera
или кръстоска на Vitis vinifera с други видове
от рода Vitis.
4. „Вино със защитено наименование на
произход (ЗНП)“ е вино, което е произведено
в определен географски район, микрорайон
или местност, чието наименование се използва за означаването му, и неговите качество
и характеристики се дължат основно или
изключително на специфичната географска
среда с присъщите є природни и човешки
фактори. Гроздето, от което е произведено,
произхожда изключително от този географски
район, микрорайон или местност и е получено
от винени сортове лози от вида Vitis vinifera.
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5. „Дегоржаж“ е процес, при който внимателно се отварят бутилките и се отстраняват
тап ите заедно с утайката.
6. „Добро агротехническо състояние на
лозовите насаждения“ е състояние на лозовото
насаждение, при което са налични минимум
60 на сто живи лози от вида Vitis Vinifera,
с видимо добро фитосанитарно състояние,
прилагани са необходимите агротехнически
мероприятия, като обработка на почвата в
междуредието и вътре в реда, резитбени операции и подпорната конструкция е налична.
7. „Етап“ по смисъла на тази наредба е
изпълнение на конкретни дейности в определен срок.
8. „Жиропалети“ са поставки, използвани
при ремюаж.
9. „Засаждане“ е окончателното установяване на лозови насаждения или на части
от лозови насаждения, присадени или не, с
цел производството на грозде или на лозов
посадъчен материал.
10. „Изграждане на подпорна конструкция“ – включва изграждане на всички носещи
(опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи
на всеки ред, на елементите по закрепване и
опъване на теловете на вече съществуващи лозя.
11. „Изкореняване“ е пълното отстраняване на всички надземни части на лозовите
насаждения, включително и корените им, и
почистване на площта от всички растителни
остатъци съгласно разпоредбите на чл. 19,
ал. 1 ЗВСН.
12. „Изоставено лозово наса ж дение“ е
такава площ, засадена с лози, която вече не
се обработва редовно с цел получаването на
продаваем продукт.
13. „Инфраструктура на избено помещение“
е съвкупност, комплекс от съоръжения, които обслужват производството и осигуряват
условия за нормално функциониране.
14. „Кизелгур“ е утаечна маса от силициев диоксид, съдържаща порести остатъци от
едноклетъчни водорасли. Използва се като
допълнителен филтриращ слой при филтрация
на напитки.
15. „Конверсия“ е дейност, чрез която се
сменя сортовият състав на насаж дението
със сортове, класифицирани със съответните
лозарски райони на страната.
16. „Лозаро-винарски продукти“ са виненото грозде, предназначено за производство на
вино, гроздовата мъст, продуктите, получени
от грозде и вино, и продуктите по приложение
№ 1 от ЗВСН.
17. „Лозарски имот“ е поземлен имот с определени граници, засаден с лозя, намиращи
се или не в плододаване.
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18. „Лозарско стопанство“ е стопанска и
технологична единица с единно управление,
намираща се на територията на един лозарски
район, която се състои от лозарски имоти и
в която производителят на винено грозде е
собственик на лозарските имоти или ги ползва
на друго правно основание.
19. „Лозово насаждение“ („Лозе/лозя“) е
имот с определени граници, с трайно установени лозови растения с цел производство
на грозде или други експериментални цели,
научни изследвания или селекционна дейност.
20. „Меж ду професионалните организации“ на производителите, преработвателите,
търговците на лозаро-винарски продукти и
на спиртни напитки са определени в чл. 5,
ал. 1 ЗВСН.
21. „Национален резерв от права на засаждане на винени сортове лози“ е съвкупност от
права на засаждане, попълвана и управлявана
с цел регулиране на лозарския потенциал.
22. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност с кандидата и помежду си: едното
участва в управлението на дружеството на
другото; съдружници; съвместно контролират
пряко или косвено трето лице; участват пряко
или косвено в управлението или капитала на
друго лице или лица, поради което между тях
могат да се уговарят условия, различни от
обичайните; едното лице притежава повече
от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице; лицата, чиято
дейност се контролира пряко или косвено
от трето лице – физическо или юридическо;
лицата, едното от които е търговски представител на другото.
23. „Новосъздадени лозови насаждения“
са лозя на възраст до 3 години включително.
24. „Обичайни агротехнически мероприятия“ са провеждане на традиционните за
сорта мероприятия, съобразени с района и
технологията на отглеждане, включващи извършване на резитбени операции, обработка
на почвата в реда и междуредията, торене,
провеж дане на растителнозащитни мероприятия за опазване на лозята от болести,
неприятели и плевели, вписани в дневниците
за проведени агротехнически мероприятия
и за растителна защита, при спазване на
стандартите за добра растителнозащитна
практика при лозата.
25. „Предлагаща организация“ е организацията, която предлага промоционалния проект
за одобрение пред съответните компетентни
институции.
26. „Презасаждане без промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, която
включва изкореняване на съществуващото лозе
и засаждане на ново лозе на същия терен, с
различен сортов състав.
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27. „Презасаждане с промяна на местонахождението на лозята“ е дейност, с която се
извършва изкореняване на съществуващо лозе
и засаждане на друг терен със същата площ
със или без промяна на сортовия състав.
28. „Прилагаща организация“ е организацията, която е избрана от предлагащата
организация за изпълнение на заложените
дейности в промоционалния проект.
29. „Присаждане“ е дейност, чрез която
се сменя сортовият състав на съществуващо
лозово насаждение чрез присаждане на част
от едно растение (присадник) върху съществуващо растение (подложка).
30. „Подсаждане“ е дейност, чрез която се
попълват празни места в лозовото насаждение,
получени от загинали (пропаднали) растения,
с нов посадъчен материал.
31. „Противоерозионна агротехника“ са
мелиоративните технически и хидротехнически съоръжения, предназначени за предот
вратяване развитието на ерозионния процес
върх у с т опа н исва н и т е п лощ и. Към та зи
група спадат оттокоотвеждащите колектори,
канавкотерасите, водозадържащите канавки,
водоотвеждащите валове и канавки.
32. „Реконструкция на тераси“ е дейност,
при която се укрепват и се възстановяват вече
съществуващи тераси с частично прилагане
на дейностите по изграждане на тераси.
33. „Ремюаж“ е процес, през който ежедневно става завъртане на бутилките с малък
ъгъл надолу, до получаване на вертикално
положение, с цел събиране на утайката в
гърлото на бутилката, върху тапата.
34. „Смяна на подпорна конструкция“ –
включва смяна (подмяна) на всички носещи
(опорни) и крайни колове, на носещите и спомагателните телове, на блокажните системи
на всеки ред, на елементите по закрепване и
опъване на теловете.
35. „Смяна на формировка“ е дейност, с
която се сменя формировката на съществуващо лозово насаждение чрез извършване на
подходящи резитби с оглед получаването на
по-качествено грозде.
36. „Сортово вино без ЗНП/ЗГУ“ е вино,
получено от винени сортове лози от вида
Vitis Vinifera, не притежава ЗНП и ЗГУ, носи
наименование на винения сорт лоза и/или
година на реколта, притежава удостоверение
за производство, издадено от ИАЛВ.
37. „Спазване на „кръстосаното съответствие“ означава спазване на определените
на ц иона лни с та н дар т и о т „Услови я та за
поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние“, одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните
съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на
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земеделските производители, и законоустановените изисквания за управление съгласно
методиката за прилагане на кръстосаното
съответствие в България.
38. „Стопанска година“ е времето от 1 октомври на текущата година до 1 октомври на
следващата година.
39. „Трета държава“ e всяка държава, която
не е членка на Европейския съюз.
40. „Търговска марка“ е символ, който се
използва от физическо лице, бизнес организация или друго юридическо лице с търговска
цел. Правото върху марка включва правото
на притежателя є да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без
негово съгласие да използват в търговската
дейност знак, който е идентичен или сходен
на марката за стоки или услуги, идентични на
тези, за които марката е регистрирана. Право
върху марката се придобива за срок от десет
години, считано от датата на подаване на
заявката за регистрация. Регистрацията може
да бъде подновявана неограничен брой пъти
за допълнителни периоди от десет години.
41. „Финансова година“ е периодът от 16 октомври на текущата година до 15 октомври
на следващата.
42. „Формировка“ е формата на лозата,
която се определя от височината на стъблото,
от броя и дължината на рамената и кордоните
и от тяхното пространствено разположение,
свързано с подпорна конструкция, и разстоянието на засаждане.
43. „Форсмажорни обстоятелства“ е наличие на непреодолима сила или извънредни обстоятелства в случаи, като смърт на
производителя, дългосрочна професионална
неработоспособност на производителя, тежко
природно бедствие, което е засегнало сериозно
лозовите насаждения.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 56, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителните директори на ИАЛВ и
на ДФЗ.
§ 4. Регламент 73/2009 в частта му, отнасяща
се до мониторинг и кръстосано съответствие,
се прилага до 31.12.2014 г., а разпоредбите на
Регламент 1306/2013, отнасящи се до мониторинг и кръстосано съответствие, се прилагат
от 1.01.2015 г.
Министър:
Димитър Греков
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
Пределни цени по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Цената на посочените агротехнически мероприятия (практики) е формирана с включени разходи
за труд и транспорт.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е изчислен в размер до 75 % от пределната стойност на действителните разходи за изпълнение на всяка конкретно определена дейност.
Всички цени са посочени без включен данък добавена стойност (ДДС).
Дейности за подпомагане:
1. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните
лозарски райони на страната, чрез презасаждане без промяна на местонахождението на лозята (чл. 5,
ал. 1, т. 1, буква „а“).
Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етапи „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо
от броя на растенията.
КОНВЕРСИЯ ЧРЕЗ ПРЕЗАСАЖДАНЕ БЕЗ ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА
I етап – Изкореняване
№

Практики

Мерна
единица

Коли
чество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе при 5500 лози
(лв.)

1

Изкореняване (отстраняване
на под порна конс т ру к ц и я,
изрязване на растенията, извозване на отпадъци)

ха

1

3250,00

3250,00

Обеззаразяване

ха

1

2000,00

2000,00

2

Общо за етап „Изкореняване“ (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

5250,00
75 %

3937,50

0,00

II етап – Засаждане
3

Предпосадъчна подготовка
(агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален
хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране
и др.)

ха

1

4800,00

4800,00

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане
и утъпкване, индивидуални
колчета)

ха

1

22 550,00

22 550,00

5

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

980,00

980,00

6

Вегетационни обработки
(почистване на росни корени, окопаване, привързване,
растителна защита)

ха

1

3625,00

3625,00

4

Общо за етап „Засаждане“ (лв.)

31 955,00
75 %

23 966,25

5,81
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Цена за 1 хектар
лозе при 5500 лози
(лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

IIІ етап – Изграждане на подпорна конструкция
7

Мат ериа л и – колове, т е л,
куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

8

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Изграждане на подпорна конструкция“ (лв.)

8950,00
75 %

6712,50

0,00

46 155,00

Обща сума (лв.)
75 %

34 616,25

2. Конверсия на сортовия състав на насаждението със сортове, класифицирани за съответните
лозарски райони на страната, чрез присаждане (чл. 5, ал. 1, т. 1, буква „б“).
Пределната цена на инвестицията е 24 228,90 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 18 171,68 лв./ха.
Цената е изчислена на база 4000 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха, но не по-малко от 2500, размерът на инвестицията се
намалява, като броят налични растения се умножи по 6,06 лв.
КОНВЕРСИЯ ЧРЕЗ ПРИСАЖДАНЕ
I етап – Присаждане
№

Практики

Мерна
единица

Коли
чество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе при 4000 лози
(лв.)

1

Подготовка на растенията за
присаждане (отриване, резитби, почистване на площта
и извозване на отпадъците)

ха

1

6600,00

6600,00

Присаждане (подготовка на
лозите и присадниците, същинско присаждане)

ха

1

11 000,00

11 000,00

2

Общо за присаждане (лв.)

17 600,00

Цена за
1 лозичка
(лв.)

4,40

II етап – Грижи за присадените лози
3

Вегетационни обработки на
почвата (механизирани и
ръчни)

ха

1

825,00

825,00

4

Поставяне на индивидуални
колчета (материали и агротехнически практики)

ха

1

3025,00

3025,00

5

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

978,90

978,90

6

Агрохимичен анализ, веге
тационно подхранване и растителна защита на лозето

ха

1

1800,00

1800,00

Общо за отглеждане (лв.)
Обща сума (лв.)
75 %

6628,90

1,66

24 228,90

6,06

18 171,68
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3. Преструктуриране на лозята чрез презасаждане с промяна на местонахождението на лозята
(чл. 5, ал. 1, т. 2, буква „а“).
Пределната цена на инвестицията е 46 155,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 34 616,25 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етапи „Изкореняване“ и „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплащат на хектар независимо
от броя на растенията.
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ
ПРЕЗАСАЖДАНЕ С ПРОМЯНА НА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ЛОЗЯТА
I етап – Изкореняване

№

Практики

Мерна
единица

Коли
чество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе при 5500 лози
(лв.)

1

Изкореняване (отстраняване
на под порна конс т ру к ц и я,
изрязване на растенията, извозване на отпадъци)

ха

1

3250,00

3250,00

Обеззаразяване

ха

1

2000,00

2000,00

2

Общо за етап „Изкореняване“ (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

5250,00
75 %

3937,50

0,00

II етап – Засаждане
3

Предпосадъчна подготовка
(агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален
хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране
и др.)

ха

1

4800,00

4800,00

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане
и утъпкване, индивидуални
колчета)

ха

1

22 550,00

22 550,00

5

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

980,00

980,00

6

Вегетационни обработки
(почистване на росни корени, окопаване, привързване,
растителна защита)

ха

1

3625,00

3625,00

4

Общо за етап „Засаждане“ (лв.)

31 955,00
75 %

23 966,25

5,81

IIІ етап – Изграждане на подпорна конструкция
7

Мат ериа л и – колове, т е л,
куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

8

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Изграждане на подпорна конструкция“ (лв.)

8950,00
75 %

6712,50
46 155,00

Обща сума (лв.)
75 %

34 616,25

0,00
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4. Преструктуриране на лозята чрез засаждане с права от Националния резерв (чл. 5, ал. 1,
т. 2, буква „б“).
Пределната цена на инвестицията е 40 905,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 30 678,75 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Засаждане“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 5,81 лв.
Етап „Изграждане на подпорна конструкция“ се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАСАЖДАНЕ С ПРАВА ОТ НАЦИОНАЛНИЯ РЕЗЕРВ
I етап – Засаждане
№

Практики

Мерна
единица

Коли
чество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе при 5500 лози
(лв.)

1

Предпосадъчна подготовка
(агрохимичен анализ, третиране на площите с тотален
хербицид, риголване, подравняване, торене, маркиране
и др.)

ха

1

4800,00

4800,00

Засаждане (посадъчен материал, подготовка, засаждане
и утъпкване, индивидуални
колчета)

ха

1

22 550,00

22 550,00

3

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

980,00

980,00

4

Вегетационни обработки
(почистване на росни корени, окопаване, привързване,
растителна защита)

ха

1

3625,00

3625,00

2

Общо за етап „Засаждане“ (лв.)

Цена за
1 лозичка
(лв.)

31 955,00
75 %

23 966,25

5,81

IІ етап – Изграждане на подпорна конструкция
5

Мат ериа л и – колове, т е л,
куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

6

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Изграждане на подпорна конструкция“ (лв.)

8950,00
75 %

Обща сума (лв.)

6712,50

0,00

40 905,00
75 %

30 678,75

5. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на формировката със смяна на
подпорната конструкция (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „а“).
Пределната цена на инвестицията е 19 190,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 14 392,50 лв./ха.
Цената е изчислена на база 5500 лози в ха.
При установяване на по-малък брой лози в ха размерът на инвестицията се намалява, като на етап
„Смяна на формировката“ броят растения, предвидени за засаждане, се умножи по 1,62 лв.
Етап „Смяна на подпорната конструкция“ се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ФОРМИРОВКАТА
СЪС СМЯНА НА ПОДПОРНАТА КОНСТРУКЦИЯ
I етап – Смяна на формировката
№

Практики

Мерна
единица

Коли
чество

Единична
цена
(лв.)

1

Резитби и почистване на площите

ха

1

4785,00

4785,00

Вегетационни обработки на
лозите и почвата

ха

1

1825,00

1825,00

3

Поливки (вода и механизирани и ръчни операции)

ха

1

500,00

500,00

4

Агрохимичен анализ, вегетационно подхранване и растителна защита на лозето

ха

1

1800,00

1800,00

2

Цена за 1 хектар
Цена за
лозе при 5500 лози 1 лозичка
(лв.)
(лв.)

Общо за етап „Смяна на формировката“ (лв.)

8910,00
75 %

6682,50

1,62

IІ етап – Смяна на подпорната конструкция
5

Сваляне на съществуваща
подпорна конструкция

ха

1

1330,00

1330,00

6

Мат ериа л и – колове, т е л,
куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

7

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Общо за етап „Смяна на подпорната конструкция“ (лв.)

10 280,00
75 %

7710,00

0,00

19 190,00

Обща сума (лв.)
75 %

14 392,50

6. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на подпорна конструкция
на съществуващи лозови насаждения, включително новосъздадени (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „б“).
Пределната цена на инвестицията е 8950,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 6712,50 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА
КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВОСЪЗДАДЕНИ
№

Практики

Мерна
единица

Коли
чество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе (лв.)

1

Мат ериа л и – колове, т е л,
куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

2

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Цена за
1 лозичка
(лв.)

0,00

8950,00

Обща сума (лв.)
75 %

6712,50

7. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез смяна на подпорна конструкция на
съществуващи лозови насаждения (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „в“).
Пределната цена на инвестицията е 10 280,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 7710,00 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ СМЯНА НА ПОДПОРНА
КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ
№

Практики

Мерна
единица

Коли
чество

Единична
цена
(лв.)

Цена за 1 хектар
лозе (лв.)

1

Сваляне на съществуваща
подпорна конструкция

ха

1

1330,00

1330,00

2

Мат ериа л и – колове, т е л,
куки, котви

ха

1

7750,00

7750,00

3

Изграждане на подпорна конструкция (труд и транспорт)

ха

1

1200,00

1200,00

Цена за
1 лозичка
(лв.)

0,00

10 280,00

Обща сума (лв.)
75 %

7710,00

8. Подобряване на техниките за управление на лозята чрез изграждане на съоръжения за борба
с ерозията (чл. 5, ал. 1, т. 3, буква „г“).
Пределната цена на инвестицията за практиките по:
– изграждане на противоерозионна агротехника (оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди
и/или колектори, затревени или не) – 8950,00 лв./ха;
– изграждане на подземни колектори за дренаж (отводняване) – 8950,00 лв./ха;
– изграждане на шахти и канали за отводняване (изграждане, почистване и оформяне на изкопи за
траншеи за дренажните тръби, полагане на дренажни тръби) – 8950,00 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 6712,50 лв./ха.
Пределната цена на инвестицията за практиките за изграждане или реконструкция на тераси е:
– изграждане/реконструкция на тераси с наклон до 3° – 21 125,00 лв./ха;
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 15 843,75 лв./ха;
– изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 3° до 6° включително (5 % завишение на стойността
на инвестицията спрямо стойността на терасите с наклон до 3°) – 22 181,25 лв./ха;
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 16 635,94 лв./ха;
– изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 6° (10 % завишение на стойността на инвестицията спрямо стойността на терасите с наклон до 3°) – 23 237,50 лв./ха.
Максимално допустимият размер на финансовата помощ е 17 428,12 лв./ха.
Дейността се изплаща на хектар независимо от броя на растенията.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА БОРБА С ЕРОЗИЯТА
Изграждане на противоерозионна агротехника
(оттокозадържащи или оттокоотвеждащи бразди и/или колектори, затревени или не)
№

Мерна
Количество
единица

Практики

Единична цена
(лв.)

Цена за 1 хектар лозе
(лв.)

1

Материали

ха

1

6438,00

6438,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

4292,00

4292,00

Общо (лв.)

10 730,00
75 %

8047,50

Изграждане на подземни колектори за дренаж
(отводняване)
№

Практики

Мерна
Количество
единица

Единична цена
(лв.)

Цена за 1 хектар лозе
(лв.)

1

Материали и транспорт

ха

1

6438,00

6438,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

4292,00

4292,00

Общо (лв.)

10 730,00
75 %

8047,50
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Единична цена
(лв.)

Цена за 1 хектар лозе
(лв.)

Изграждане на шахти и канали за отводняване
(изграждане, почистване и оформяне на изкопи за траншеи за дренажните тръби, полагане
на дренажни тръби)
№

Мерна
Количество
единица

Практики

Единична цена
(лв.)

Цена за 1 хектар лозе
(лв.)

1

Материали и транспорт

ха

1

6438,00

6438,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

4292,00

4292,00

Общо (лв.)

10 730,00
75 %

8047,50

Изграждане или реконструкция на тераси
№

Практики

Мерна
Количество
единица

Единична цена
(лв.)

Цена за 1 хектар лозе
(лв.)

1

Материали и транспорт

ха

1

12 675,00

12 675,00

2

Изграждане (ръчен и механизиран труд)

ха

1

8450,00

8450,00

Общо за изграждане/реконструкция на тераси с наклон до 3°

21 125,00
75 %

15 843,75

Общо за изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 3° до 6°
включително (5 % завишение на стойността на инвестицията спрямо
стойността на терасите с наклон до 3°)

22 181,25

75 %

16 635,94

Общо за изграждане/реконструкция на тераси с наклон над 6° (10 %
завишение на стойността на инвестицията спрямо стойността на
терасите с наклон до 3°)

23 237,50

75 %

17 428,12

9. Подобряване на техниките за управление на лозята
съоръжения – системи за капково напояване (чл. 5, ал. 1,
Дейността се изплаща на хектар при:
– междуредово разстояние до 1,8 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 832,00 лв./ха
Максимално допустимият размер на финансовата помощ
– междуредово разстояние до 2,0 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 573,00 лв./ха
Максимално допустимият размер на финансовата помощ
– междуредово разстояние до 2,5 м:
Пределната цена на инвестицията е 13 052,00 лв./ха
Максимално допустимият размер на финансовата помощ
– междуредово разстояние до и над 3,0 м:
Пределната цена на инвестицията е 12 536,00 лв./ха
Максимално допустимият размер на финансовата помощ

чрез изграждане на хидромелиоративни
т. 3, буква „д“).

е 10 374,00 лв./ха.

е 10 179,75 лв./ха.

е 9789,00 лв./ха.

е 9402,00 лв./ха.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИКИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛОЗЯТА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – СИСТЕМИ ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ
Междуредово разстояние
Пределна цена на инвестицията
Размер на финансовата
в метри
(лв.)
помощ (лв.)
до 1,8 м

13 832,00

10 374,00

до 2,0 м

13 573,00

10 179,75

до 2,5 м

13 052,00

9789,00

до 3,0 м

12 536,00

9402,00

над 3,0 м

12 536,00

9402,00
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2

Определяне на парично обезщетение за загуба на доход по мярка „Преструктуриране
и конверсия на лозя“
І. При налични декларации за реколта за три
винарски години преди получаване на право на
презасаждане паричното обезщетение се изчислява по следната формула:
ПОЗД = ((СГД(n-3) + СГД(n-2) + СГД(n-1)) x ИП) х ЦКГ)

ІІ. При налични декларации за реколта за
две винарски години преди получаване на право на презасаждане паричното обезщетение се
изчислява по следната формула:
(СГД(n-2)+СГД(n-1))
ПОЗД = ((СГД(n-2)+СГД(n-1)+ ——————————— x ИП) х ЦКГ)
2

ІІІ. При налична декларация за реколта за
винарската година преди получаване на правото на презасаждане паричното обезщетение се
изчислява по следната формула:
ПОЗД = ((СГД(n-1) х 3) x ИП) х ЦКГ),

където:
ПОЗД е паричното обезщетение за загуба
на доход;
СГД(n-3) – средният годишен добив на хектар
за третата година преди получаване на право
на презасаждане;
СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар
за втората година преди получаване на право
на презасаждане;
СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар
за първата година преди получаване на право
на презасаждане;
ИП – изкоренена площ;
ЦКГ – цената на килограм грозде.
СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените
за съответния район декларации за реколта от
грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО)
№ 436/2009 на Комисията.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

За създаване на лозови насаждения с права
от националния резерв не се предоставя парично
обезщетение за загуба на доход.

Приложение № 3

към чл. 45, ал. 7

Критерии за проверка на информационните
и промоционалните материали, изготвени за
нуждите на промоционалните проекти
1. Всички материали и документи, адресирани
до обществеността, включително аудио-визуални
материали, реализирани или придобити в рамките
на договора, трябва да съдържат емблемата на
Европейския съюз и следното лого на езика на
визираната държава членка:
К АМПАНИЯ,
ФИНАНСИРАНА С
ПОДКРЕПАТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ И НА
РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ.

2. Европейската емблема трябва да бъде ясно
отпечатана, със същите размери и на същото
ниво, както и емблемите на съответната държава членка и на изпълнителя. Ако емблемите са
поставени върху визуални носители, емблемата
и логото трябва да бъдат ясно поставени в началото, в средата или края на съобщението. При
аудионосители отметка относно финансирането
от ЕС трябва да бъде поставена по ясен начин в
края на съобщението.
На посочения по-долу електронен адрес са
представени основните правила за възпроизвеждане на емблемата.
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/
3. Всяко неотбелязване на финансовото участие на Европейския съюз в материала и документите, предвидени в т. 1, може да доведе
до неприемане за финансиране на разходите,
направени по въпросния материал.

Приложение № 4
към чл. 48, ал. 4

Формула за определяне на парично обезщетение на хектар по мярка „Събиране на реколта на зелено“
І. ПОХ = (ПРОГ + ЗП) х 50 %,

където:
ПОХ е паричното обезщетение на хектар;
ПРОГ – преките разходи за отстраняване на гроздовете;
ЗП – загубата на приходи.
ІІ. ПРОГ се изчислява на база формирани пределни цени на хектар в зависимост от броя на лозите, както следва:
№
по
ред

Практики

Мерна
единица

Единична
цена

Цена за 1 хектар лозе при
5000 растения

1.

Резитби

бр.

0,90 лв.

4500 лв.

2.

Почистване на площта

ха

450 лв.

450 лв.

3.

Превоз на отпадъци

ха

450 лв.

450 лв.

Общо за ха

5400 лв.

Цена за
1 лозичка

1,08 лв.

С Т Р.
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При ус т а новя ва не на по -ма л ко о т 50 0 0
броя лози в ха, но не по-малко от 2500 броя,
при допустимо пропадане до 5 %, размерът
на ПРОГ се изчислява, като установеният от
проверката на място брой налични лози се
умножи по 1,08 лв.
((СГД(n-3) + СГД(n-2) + СГД(n-1))
ІІІ. ЗП = ————————————————— x ППП) х ЦКГ),
3

където:
ЗП е загубата на приходи;
СГД(n-3) – средният годишен добив на хектар
за третата година преди получаване на право
на участие по мярката;

ВЕСТНИК
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СГД(n-2) – средният годишен добив на хектар
за втората година преди получаване на право
на участие по мярката;
СГД(n-1) – средният годишен добив на хектар
за първата година преди получаване на право
на участие по мярката;
ППП – площта на лозарските имоти, подлежащи на подпомагане;
ЦКГ – цената на килограм грозде.
СГД се изчислява от Изпълнителната агенция по лозата и виното по данни от подадените
за съответния район декларации за реколта от
грозде в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕО)
№ 436/2009 на Комисията.

Приложение № 5
към чл. 59

Допустимите разходи за извършване на дейностите по мярка
„Инвестиции в предприятия“
Допустими разходи
за извършване на
дейностите по:
чл. 55, ал. 3, т. 1

Разходи за:
1. изграждането на хладилни камери по буква „а“;
2. изграждане, придобиване, включително и на лизинг, или подобрения
на недвижимата собственост по буква „б“ на:
а) тръбни линии;
б) тръбопроводи, различни мрежи (за кислород, азот, вода, серен диоксид
и др.);
в) монтаж и помощни съоръжения;
г) автоматизирани вентилационни системи за контрол на въглеродния
диоксид, на температурата и на влажността на въздуха;
д) електричество и други инсталации;
е) строителство.

чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „а“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. мобилно техническо оборудване за транспорт, приемане и обработка
на грозде;
2. оборудване за измерване и анализ на гроздето;
3. гроздомелачки;
4. машини и оборудване за сортиране;
5. преси за грозде;
6. гроздови отцедвачи;
7. помпи за гроздови джибри;
8. транспортьори.
чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „б“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. съоръжения за ферментация на винена каша:
а) съоръжения за обработка на гроздето – термовинификация, мигновена
екстракция, освобождаване);
б) стойки/конструкции за ферментация, изработени от дърво или метал;
в) резервоари за ферментация/спомагателни резервоари за винификация
със съоръжения за обливане на шапката;
г) микроокислително оборудване;
2. оборудване за контрол на ферментацията:
а) измервателни компоненти;
б) контрол на технология;

БРОЙ 34
Допустими разходи
за извършване на
дейностите по:
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Разходи за:
в) инсталация;
г) тръбопровод – в случай на обновяване, изолиране на резервоари или
монтаж на охлаждащи ризи;
д) оборудване, използвано за отделяне на виното от винената утайка –
ротационни вакуумни филтри и други видове филтри;
3. оборудване за обработка на вино и гроздова мъст:
а) филтри – кизелгурови, мембранни, шихтови и други иновативни технологии за филтриране;
б) кизелгур;
в) центрофуга за утаяване и избистряне на мъст и вино;
г) оборудване за тартаратна стабилизация;
д) преси за гроздови джибри;
е) оборудване за транспортиране на гроздови джибри и винена утайка;
ж) мобилно техническо оборудване за производството на вино.

чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „в“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. хладилници;
2. климатици;
3. оборудване за контрол на температурата при ферментацията, производството и съхранението на виното – охладителни системи, топлообменници, котли.
чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „г“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. машини, контролни табла, вкл. компютърен софтуер, който да се използва
в рамките на транспорта или логистиката на суровините и продуктите за
производство на лозаро-винарски продукти;
2. помпи;
3. съдове и контейнери за манипулация с вино;
4. подемни устройства (напр. мотокари);
5. кошници и жиропалети за манипулиране с бутилки.
чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „д“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. машини или оборудване за производството, съхранението, бутилирането
и кондиционирането на пенливи вина;
2. оборудване за ремюаж, машини за механичен ремюаж;
3. система за отстраняване на дрождената утайка – дегоржаж.
чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „е“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. машини или оборудване за бутилиране, етикетиране или опаковане;
2. машини за затваряне на бутилки;
3. мобилно техническо оборудване за бутилиране;
4. двойни цистерни.
чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „ж“ Закупуване или закупуване на лизинг на машини и оборудване за третиране и пречистване на отпадъчните води в избата.
чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „з“ Закупуване или закупуване на лизинг на компресори, електрически трансформатори, генератори.
чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „и“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в т.ч. и терморегулиращи бъчви;
2. резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство и съхранение
на вино – стационарни и подвижни;
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Разходи за:
3. пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение на вино
(сертифицирани за хранителни цели);
4. възстановяване на стоманобетонни съоръжения за съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на вътрешно покритие от типа
епоксидна смола или неръждаема стомана;
5. оборудване за избено помещение за ферментация, съхранение и старее
не на виното – стелажи, контейнери, хумидизатори, микрооксиженация
(микрооксиженатори);
6. модулна система за позициониране на бъчви;
7. автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина.

чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „к“ Закупуване или закупуване на лизинг на:
1. компютри и техния софтуер за подобряване на качеството на транспортиране и преработка на грозде, производство на вино и преработка и
съхранение на суровини и продукти;
2. компютърно оборудване и свързаните програми, насочени към управление на технологичното оборудване за преработка, съхранение и обработка
на продукта;
3. компютърни програми за управление на избата.
2459

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2012 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по
Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за
Програмен период 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2012 г.; изм., бр. 84 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. да са регистрирани като лица, които
развъждат и отглеждат риба и други водни
организми, или да притежават разрешително за извършване на стопански риболов или
разрешително за улов на риба и други водни
организми съгласно приложимото законо
дателство;“.
§ 2. В чл. 16, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. с цел определяне основателността на
предложените разходи в офертите по т. 1, 2
и 3 относно пазарната им стойност и иноват ивност та на п роек т ното п редложение
изпълнителният директор на ИАРА може да
определи със заповед оценяваща комисия,
която да се произнесе относно обоснованост-

та им; в състава на комисията се включват
лица, притежаващи квалификация и опит в
съответната област;“.
2. Създава се т. 13:
„13. в случай че кандидатът за финансово
подпомагане по ОПРСР е юридическо лице,
регистрирано по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел, партниращата организация
следва да бъде избрана в съответствие със
ЗОП и приложимото законодателство.“
§ 3. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заявката за окончателно плащане
се подава след извършване на одобрените
дейности по проекта, но не по-късно от 15
работни дни от изтичане на срока, посочен
в договора по чл. 23, ал. 2. Заявката за окончателно плащане се подава не по-късно от
31 август 2015 г.“
§ 4. В § 1, т. 20 от допълнителната разпоредба се създава изречение трето:
„Предложените иновации да не са прилагани в реални условия в Република България,
да не са публично представяни в Република
България и да не са имали търговско приложение/продължение в Република България.“
§ 5. Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 14, ал. 1
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 3 : Мерки от общ интерес

Заявление за кандидатстване

Европейски
фонд за
рибарство

по Мярка 3.5.
Пилотни проекти

`
ИАРА

Попълва се само от служител на ИАРА

Уникален номер на кандидата

Входящ номер на ИАРА

Уникален номер на проекта

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.

Част А
Данни за кандидата
Име на кандидата и правна форма (ЮЛ, ЕТ, ЮЛНЦ и др.)

1.1

ЕИК/ Булстат

2.

Име на партниращата научна/техническа организация и правна форма

2.1

ЕИК/ Булстат

3.

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

Презиме

Име

Фамилия

ЕГН
л.к. №
издадена на

г.

от
Постоянен адрес

4.

Правен статус на лицето, представляващо кандидата

5. Попълва се при упълномощаване
5.1.

Трите имена на упълномощено лице

5.2.

Номер на пълномощно

Име

Презиме

Фамилия

2
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Седалище

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

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

7.

Адрес на управление

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

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

Телефонен номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Факс номер ( включително код за международно и междуселищно избиране)

Електронна поща
9.

Адрес за кореспонденция

Град
Община
Област
Страна
Пощенски код

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

10.2. IBAN

3
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Информация за проектите

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

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

Да

Не

Да

Не

Ако “Да ”, моля да посочите подробности.

12.

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

Част В
13.

Кандидатствам за:

Допустими сектори: (Отбележете сектора, за който кандидаствате)

Забележка: При попълване на настоящата част от Заявлението за кандидатстване е необходимо да се попълнят
всички допустими разходи, за които се кандидатства, дори и при използване на външна експертна помощ и
осигуряване на комплексна услуга за организация .

Сектор 01 – Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на
дадена иновационна технология в условия близки до реалните
Сектор 02 – Тестване на планове за управление и планове за разпределение на
риболовното усилие
Сектор 03 – Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на
риболовните уреди
Сектор 04 - Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова
14.

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

а.

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

б.

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

в.

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

г.

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

д.

експериментален риболов

е.

други разходи по изпълнението на целите по проекта

ж.
з.

възнаграждения, включително осигуровки, дължими от работодателя на външни експерти, които не
са част от щатния персонал на кандидата
разходи за изработка, доставка и монтаж на табела по чл. 38, т.4 и т. 5

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

Придружаващи документи към Заявлението за кандидатстване:

І. Общи документи за одобрение на проекта

1.
2.
3.

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

4

да
да
да
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4.

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

5.

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

6.

Заповед на Ръководителя на бюджетната организация или друг еквивалентен акт за кандидатстване
по мярката

7.

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

8.
9.
10.
11.

12.
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Копие от регистрацията на Единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ
Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако кандидатът е регистриран
по ЗДДС или декларация в свободен текст в случай, че не е регистриран.

непр
да
да

Свидетелство за съдимост на лицата по чл. 10, ал. 3, т. 4
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено
от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не порано от един месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за кандидатстване
За кандидат, който не се явява възложител по чл. 7 от ЗОП - в случаите по чл. 16, ал. 3, т. 1 - наймалко две независими и съпоставими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското
дружество, срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на
оферента за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000
евро. Цената следва да бъде определена в лева или евро с описан ДДС. Офертите се
придружават от технически спецификации. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност съгласно националното си законодателство.
Конкурентни оферти не се изискват при закупуване на активи по чл. 16, ал. 2, т. 2;

непр

да
да

да

непр

За кандидат, който не е възложител по чл. 7 от ЗОП - в случаите по чл. 18, ал. 3, т. 2 - една
независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество, срока на
валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента за разходи,
чиято стойност възлиза на сума, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро или са част
от разходите на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени
от един доставчик, които са за оборудване, изготвено по индивидуално техническо задание или
за патентовани активи, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, с цел
определяне на основателността на предложените разходи. Цената трябва да бъде определена в
лева или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на
договора с избрания оферент и се придружават от технически спецификации. Оферентите - местни
лица, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите чуждестранни лица, трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното
си законодателство. Оферти не се изискват при закупуване на активи по чл. 18, ал. 2, т. 2;

да

непр

14.

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

да

непр

15

За кандидат, който не е възложител по чл. 7от ЗОП - за разходи по чл. 16, ал. 2, т. 2 и т. 4, в
случай че са извършени преди подаване на заявлението за кандидатстване, кандидатът
представя заверени копия на подписан договор с избрания доставчик или изпълнител с разбивка
на разходите по дейности, както и разходооправдателен документ за извършения разход;

13.

16

17

18
19
20

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

да

непр

да

непр

да

непр

да
да

непр

да

непр
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21

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

да

непр

22.

Копие от документ, удостоверяващ последната валидна институционална акредитация на
партниращата научната организация

да

непр

23.

Копие от сертификат, лиценз и/или друг релевантен документ на техничческата организация,
удостоверяващ осъществяването на законов регулиран контрол на техника и технологии,
използвани в областта на рибарството, аквакултурата и екологията

да

непр

24

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

да

непр

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

да

непр

Копие от съответните разрешителни и/или документи, удостоверяващи правото на ползване на
воден обект, съгласно изискванията и разпоредбите на Закона за водите (когато се изгражда нов
обект, който няма регистрация по чл. 25 от ЗРА)

да

непр

25

26

II. Предоставени допълнителни документи, свързани с проекта:
1
2.
3.
4.
5.

Част Г
1
2
3
4

5

6

7
8
9

Декларации

Декларирам, че нямам просрочени задължения към ИАРА.
Декларирам, че нямам просрочени задължения към ДФ "Земеделие".
Декларирам, че не съм подпомаган по други програми на Европейския съюз за същата инвестиция.
Декларирам, че съм запознат, че информацията, която предоставям ще бъде използвана за
оценяване на моя проект и ИАРА може да иска становище по моя проект и от други органи.
Декларирам, че съм запознат, че МЗХ и Европейската Комисия могат да публикуват кратки данни за
успешните проекти, включително моето име или името на фирмата ми, описание на проекта и всяко
предоставяне на финансова помощ.
Декларирам, че съм запознат, че ако получа или направя опит да получа с измама финансова
помощ за себе си или за друго лице, подлежа на глоба. Невярна или заблуждаваща информация,
подадена от мен или от упълномощеното от мен лице, ще доведе до анулиране на одобрението и
всяка финансова помощ може да бъде оттеглена или възстановена.
Декларирам, че ми е известна наказателната отговорност по чл. 313 от НК, която нося за
деклариране на неверни данни и предоставени документи с невярно съдържание.
Декларирам, че съм прочел и разбрал указанията в Инструкцията към Заявлението за
кандидатстване.
Декларирам, че проектът ми е иновативен, съгласно дефиницията в §1, т.19 от допълнителните
разпоредби на Наредбата.

Това заявление е попълнено от:
Кандидата

Упълномощено от кандидата лице

Подпис

(моля отбележете вярното)

Дата

Инструкция

за попълване на Заявлението за кандидатстване
І. В горната част на Заявлението впишете наименованието на Вашия проект.
ІІ. В част А попълнете следните данни на кандидата:
Името и правната форма, съгласно документите за регистрация на кандидата;
1.
Вписва се ЕИК/ БУЛСТАТ на кандидата;
1.1.
2.
2.1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III
11.
12.
IV
13.
14.
15.
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Името и правната форма на партниращата научна/техническа организация;
Вписва се ЕИК/ БУЛСТАТ на партниращата организация;
Попълват се данните от личната карта за представляващия кандидата.
В случаите, когато документите се подават от пълномощник, той е задължен да предостави
заверено от кандидата копие от личната карта на представляващия кандидата за сверяване на
данните. Копието на личната карта не се прилага към проекта;
Попълва се управител, директор и др.;
Попълва се само в случаите, когато документите се подават от упълномощено лице
Попълва се адреса, съгласно документа за регистрация;
Попълва се адреса, когато е различен от седалището на кандидата;
Попълват се имената, електронната поща, телефонен и факс номер на лицето за контакт;
Попълва се адреса за кореспонденция на лицето за контакт;
Попълва се информация за банковата сметка на кандидата;
В част Б се попълва следната информация за проектите:
Попълва се в случаите, когато кандидатът и/или партниращата организация са получавали финансиране от ЕФР
за други проекти;
Попълва се в случаите, когато кандидатът и/или партниращата организация са получавали финансиране от други
фондове за същия проект или за обособена част от него;
В част В се попълва следната информация за проектите:
Отбележете сектора, за който кандидатствате;
Отбележете видовете разходи, за които кандитатствате;
Впишете стойността на проекта, съгласно приложената Проектна обосновка и размера на субсидията, съгласно
Приложение № 2.
В част В, т. 16, І се отбелязват представените към Заявлението за кандидатстване документи, като:
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал само, когато заявлението не се подава лично от кандидата.
Документът е задължителен
Документът е задължителен, когато кандидатът или партньорът е бюджетна организация.

6

да
да
да
да

да

да

да
да
да

С Т Р.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
VI
12.
VII
VIII
IX
X
XI
XII
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Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен и се предоставя в оригинал.
Документът е задължителен, ако е приложимо.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен, ако е приложим.
Документът е задължителен.
Документът е задължителен.
В част В II, т. 12
Документът е задължителен за висши учебни заведения, съгласно Закона за висшето образование
В част В, т. 16, III следва да опишете, ако сте предоставили документи извън списъка и по Ваша
преценка се отнасят до проекта, за който кандидатствате. Допълнителните документи следва да
отговарят на общото изискване към предоставяните документи, съгласно Наредбата за
кандидатстване
В част Г следва да отбележите с "ДА" всички полета на декларативната част.
Заявлението за кандидатстване и проектнaта обосновка се подписват и подпечатват в присъствието
на служител на ИАРА, като при подписването се поставя и дата.
Документите следва да бъдат подредени по реда, описан в Заявлението за кандидатстване.
Документите, на които се изисква копие, следва да бъдат представени и в оригинал при подаване на
Заявлението за кандидатстване.
Моля, поискайте копие от това Заявление за кандидатстване, след получаване на входящ номер.

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

С Т Р. 6 5

ИАРА

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

ПРОЕК ТНА ОБ ОСНОВ К А
за

(наименование на проекта)

(име на кандидата)

І. Описание на проекта - структура, стойност, източници на финансиране, място на извършване на инвестицията
1.1. Стратегия на кандидата, правен статут, дейност.
В тази част се дава кратка информация за дейността на кандидата. Описва се правния статут и организационната структура на кандидата.
1.2. Правен статут и дейност на партниращата организация. Мотиви при избора на партньор.
В тази част се описва статута на партньора. Описват се водещите мотиви, които са довели до избор на партниращата организация.
1.3. Описание на пилотния проект. В тази част се описва избраният проект по допустимите сектори , причините, предположили реализацията
му, местоположение на изпълнение на проекта. Необходимо е да се посочи и съответствието на проекта със заложените общи цели на мярката в
Наредбата.
1.3.1. Описание на иновативната идея - обект на настоящия проект.
В тази част се описва същността на идеята, която ще бъде развита в рамките на настоящия пилотен проект. Описва се настоящето състояние на
науката и техниката в конкретната област на рибарството и какви са очакванията от разработването на конкретната иновативна идея за развитието
на сектор "Рибарство". Описва се на какви научни изследвания направени досега се базира иновативната идея.
1.3.2. Иновативност на идеята.
В тази част се се привеждат доказателства за иновативност на идеята, заложена в пилотния проект. Описва се на какво ниво е иновацията национално, европейско или световно.
1.3.3. Етап на разработване на иновативната идея.
Описват се изследванията предприети от кандидата до момента за разработването на иновативната идея и до каква степен е развита към момента на
кандидатстването. Необходимо е да се опише дали е извършвана техническа оценка за изпълнимост на идеята и какви са резултатите. В случай, че
такава оценка не е извършвана, кандидатът привежда доказателства за техническа изпълнимост на иновативната идея. Описват се възможните
технологични рискове (провали) във връзка с изпълнението на пилотния проект и как ше бъдат предотвратени.
1.4. Приложимост на проекта
1.4.1. Евентуалното икономическо въздействие при успешно внедряване на иновативната идея и изпълнение на настоящия пилотен
проект? (За кандидати по Сектор 01)
Описва се в каква степен иновацията е реалиризируема на пазара. В случай, че са разработени маркетингови проучвания и анализи във връзка с
внедряването на иновтивния продукт/процес, извършени от независими експерти, моля приложете ги към проекта. Ако няма разработени
такива,следва да се изложат вижданията на кандидата, придружени със съответната документация, за потенциални пазари на продукта/процеса
(когато е приложимо).
1.4.2. Очаквани резултати от прилагането на иновацията върху състоянието на околната среда и/или сектор "Рибарство" (За
кандидати по всички Сектори)
Описват се основните очаквани резултати, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта.
1.5. Цели, задачи, стратегии и методи за изпълнение на проекта, описание на дейностите.
В това поле е необходимо да се опишат какви цели и задачи си поставя кандидатът при осъществяване на проекта. Необходимо е да се посочат и
избраната стратегия и конкретните методи за изпълнението на поставените предварителни цели и задачи (включително изплозване на външна
експертна помощ, съгласно допустимите разходи по Наредбата.) Описват се подробно дейностите, машините и оборудването, които ще се
извършат/ използват за постигане на заложените резултати.
1.6. Продължителност на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи продължителността на проекта, който не надвишава срока по Наредбата.
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1.7. Обосновка за приноса на проекта.
В това поле е необходимо да се посочи до какви положителни резултати ще доведе провеждането на избраният проект, както и приноса за сектор
"Рибарство".
1.8. Избор на доставчици на всеки елемент на проекта, начини на разплащане, срокове и др.
В тази част се описва с подробности начина по който са избрани съответните изпълнители на проекта (съгласно приложените оферти, проектодоговори и др. документи, свързани с проекта), като се обосновава конкретния избор. В случай, че за дадена дейност кандидатът се явява
възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМ ОП и предвижда разходи по чл. 15, ал. 2, т.2 и т. 4 от Наредбата, се прави
подробно описание на проведената процедура. За дейностите, заложени за изпълнение след одобрение на проекта, в случаите когато кандидатът се
явява възложител по чл. 7 и чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗОП, и чл. 1, ал. 4 от НВМ ОП, се описват начина за определяне стойностите на всеки разход.
ІІ. Структура, стойност и източници на финансиране на проекта
2.1. В табличен вид (Таблица 1) представете структурата и стойността на проекта, както и източниците на финансиране и описаните в
т.1.5. допустими разходи по видове и групи дейности

Таблица 1
№

Вид

Вид (Модел,
тип, марка,
други)

К-во

мярка

Единична
цена*

A

Б

В

Г

Д

Избран
Стойност доставч
ик
Е

Ж

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

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

Общо

0,00

*При посоче на друга валута в избраните офе рти посоче те курса, по който сте пре изчислили е диничната це на в ле ва.
* ______________ (____) = ________________ (ле ва)
* ______________ (____) = ________________ (ле ва)

1. В колона А попълнете дейностите и услугите, за които кандидатствате за финансиране от ЕФР;
2. В колона Б попълнете вида на актива;
3. В колона В попълнете количеството на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
4. В колона Г попълнете мярката (бр., м2, други) на всеки един от активите/дейностите, за които кандидатствате за финансово подпомагане;
5. В колона Д попълнете единичната цена в лева. В случай, че не сте регистрирани по ДДС и данък добавена стойност няма да бъде възстановен от
Държавата, попълнете единичната цена с ДДС.
6. Колона Е = Колона В*Колона Е
7. В Колона Ж се посочват имената/названията на доставчиците, които кандидатът е избрал за изпълнение на дейностите. Полето не се
попълва за разходи за командироване и възнаграждения, както и в случаите когато кандидатът се явява възложител по ЗОП. За
предварителните разходи се описва избрания доставчик.
2.1.1. Посочете вида на другия вид финансиране_______________________________________________

2.2. Срокове на реализация на проекта:
• Начална дата: месец________________ година __________________
• Дата на първо междинно плащане: месец________________ година __________________
• Дата на второ междинно плащане: месец________________ година __________________
• Краен срок на изпълнение: месец________________ година __________________

2.3. Видове плащания:
Желая да се възползвам от следните видове плащания:
1. Авансово
да
В размер на ............................ лева
2. Междинно Етап 1,
съгласно Таблица № 2
В размер на ............................ лева
3. Междинно Етап 2,
съгласно Таблица № 2
В размер на ............................ лева

не

да

не

да

не

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

Таблица 2
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Вид

К-во

мярка

Единична
цена

Стойност

А

Б

В

Г

Д

І. Етап:
1.
....
n

Общо за І - ви етап:

ІІ. Етап:
1.
....
n

Общо за ІІ - ри етап:

ІІІ. Етап - окончателен:
1.
....
n

Общо за ІІІ - ти етап:

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

2.4. План за действие
№

1
2
3
....
n

Цел
А

Дейност

Описание на
дейности,
компоненти,
средства

Дата на
стартиране

Дата на
приключва
не

Отговорен
партньор
(когато е
приложимо)

Б

В

Г

Д

Е

Обща сума
с ДДС
(лева)
Д

Обща сума
без ДДС
(лева)
Ж

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

2.5. Таблица за разходите по дейности.
№

1
2
3
....
n

Дейност
(по т. 2.4)

Вид на разхода

А

Б

Единична
цена с ДДС
(лева)
В

Количество
Г

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

№

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

Б

В

Г

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

Д

0,00
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1. В колона А попълнете броя на наетите за изпълнение и описание на дейността, за която се наема;
2. В колона Б попълнете wъзнаграждениеto за 1 нает;
3. В колона Впопълнете процента на осугуровките, които са за сметка на работодателя в %;
4. Kолона Г = (Колона Б * Колона В)/100, в лева
5. Колона Д = (Колона Б + Колона Г)*А, в лева
ІІІ. Ползи и цели на проекта. Количествени показатели.
3.1. Посочете целите на мярката, които ще постигнете след реализацията на настоящата инвестиция:

1

2

3
4

Изпитване в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата или икономическата
приложимост на дадена иновативна технология, с цел придобиване и разпространяване на технически
или икономически познания за изпитваната технология
Провеждане на тестове на планове за управление и планове за разпределение на риболовното усилие,
включително при необходимост, определяне на зони, забранени за риболов, с цел оценяване на
биологичните и финансови последствия, както и за експериментално зарибяване
Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на риболовните уреди,
намаляване на страничния улов, намаляване на подлежащите за връщане в морето съпътстващи
улови или методи за намаляване въздействието върху околната среда , по-специално върху морското
дъно
Изпитване на алтернативни видове техники за управлението на риболова.

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА
(Очаквани приходи и разходи от и за обекта на инвестиция (лв.)

Приходи

Година 1

Година 2

Година 3

Година 4

Година 5

Година 1

Година 2

Година 3

Година 4

Година 5

Приходи от такси и услуги
Други
Общо приходи

Разходи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за възнаграждения и осигуровки
Разходи за амортизации
Други оперативни разходи
Общо разходи за дейността
Печалба преди лихви и данъци
(Общо приходи минус Общо разходи)
Финансови разходи
Печалба преди данъци (Печалба
преди лихви и данъци минус
Финансовите ртазходи)
Данъци
Нетна печалба (Печалба преди
данъци минус дължимите данъци)

Приложената таблица следва да бъде попълнена за период от 5 години.

Подпис и печат на кандидата:__________________________
Дата:__________________________

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Проектните предложения, по които се
извършват проверки от страна на ИАРА, се
довършват по реда на тази наредба.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
2422

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда
за сортоизпитване, признаване, вписване и
отписване на сортовете растения във и от
Официалната сортова листа на Република
България (ДВ, бр. 97 от 2013 г.)
§ 1. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Вписването на признатите
сортове земеделски растения в официалната
сортова листа се извършва въз основа на подадена заявка в ИАСАС по образец съгласно
приложение № 14.
(2) Заявителят за вписване на сорта в
официалната сортова листа ежегодно подава
заявка за следващата година до 20 декември
на текущата календарна година.
(3) Когато сортът има действащ сертификат за правна закрила, заявка за вписване на
сорта в списъци А и Б се подава от притежателя на сертификата или от упълномощено
от него лице.
(4) Заявителите по ал. 2 и 3 осигуряват
сортоподдържане на заявените сортове.“
§ 2. В § 2 на допълнителните разпоредби
след думите „(обн., ОВ, L 327 от 27.11.2012 г.)“
се поставя запетая и се добавя следният текст:
„Директива за изпълнение 2013/57/ЕС на Комисията от 20 ноември 2013 г. за изменение
на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за
установяване на мерки за прилагане на член 7
от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7
от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните
характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия
за изследване на някои сортове земеделски
растителни видове и зеленчукови видове (обн.,
OB, L 312 от 21.11.2013 г.)“.
§ 3. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 3а:
„§ 3а. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови
видове, започнали преди 1 юли 2014 г., съгласно
чл. 3 на Директива 2013/57/ЕС могат да се
прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и
Директива 2003/91/ЕО в техните варианти,
приложими преди изменението им с Директива 2013/57/ЕС.“
§ 4. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
Научно име
на таксона

Обикновено
име на таксона

Протокол
на CPVO

Festuca filiformis
Pourr.

Власатка
(финолистна)

TP 67/1 от
23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от
23.6.2011 г.

Festuca rubra L.

Червена
власатка

TP 67/1 от
23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla
(Hack.) Krajina

Твърдолистна
власатка

TP 67/1 от
23.6.2011 г.

Lolium multiflorum
Lam.

Многооткосен
(италиански)
райграс

TP 4/1 от
23.6.2011 г.

Lolium perenne L.

Английски
райграс
(пасищен)

TP 4/1 от
23.6.2011 г.

Lolium x
boucheanum Kunth

Хибриден
райграс

TP 4/1 от
23.6.2011 г.

Pisum sativum L.

Фуражен грах

TP 7/2 от
11.3.2010 г.

Brassica napus L.

Рапица

TP 36/2 от
16.11.2011 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

TP 276/1 от
28.11.2012 г.

Helianthus annuus L. Слънчоглед

TP 81/1 от
31.10.2002 г.

Linum usitatissimum
L.

Лен

TP 57/1 от
21.3.2007 г.

Avena nuda L.

Овес гол

TP 20/1 от
6.11.2003 г.

Avena sativa L.
(включва A.
byzantina K. Koch)

Овес и червен
овес

TP 20/1 от
6.11.2003 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

TP 19/3 от
21.3.2012 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/2 от
21.3.2012 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от
31.10.2002 г.

xTriticosecale Wittm.
ex A. Camus

Тритикале
(хибриди,
получени от
кръстосване
на видове от
рода Triticum и
видове от рода
Secale)

TP 121/2
rev. 1 от
16.2.2011 г.

Triticum aestivum L.

Пшеница
обикновена

TP 3/4
rev. 2 от
16.2.2011 г.

Triticum durum Desf. Пшеница
твърда

TP 120/2 от
6.11.2003 г.
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Обикновено
име на таксона

Протокол
на CPVO

Zea mays L.

Царевица

TP 2/3 от
11.3.2010 г.

Solanum tuberosum
L.

Картофи

TP 23/2 от
1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
Приложението въвежда Приложение – част А,
При ложен ие I на д и р ек т и ви 2 012/4 4/ ЕС и
2013/57/ЕС.“

§ 5. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 13, ал. 1
Научно име
на таксона

Обикновено
име на таксона

Методика
на UPOV

ВЕСТНИК
Научно име на
таксона

БРОЙ 34
Обикновено
име на таксона

Методика
на UPOV

Lotus corniculatus L.

Звездан
обикновен

Насока
TG/193/1 от
9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от
31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius
L.

Теснолистна
лупина

TG/66/4 от
31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от
31.3.2004 г.

Medicago sativa L.

Люцерна
обикновена

TG/6/5 от
6.4.2005 г.

Medicago x varia T.
Martyn

Хибридна
люцерна

TG/6/5 от
6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина
червена

TG/5/7 от
4.4.2001 г.

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло TG/150/3 от
4.11.1994 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

Agrostis canina L.

Кучешка
полевица

TG/30/6 от
12.10.1990 г.

TG/38/7 от
9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

Agrostis gigantea
Roth.

Гигантска
полевица

TG/30/6 от
12.10.1990 г.

TG/8/6 от
17.4.2002 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий TG/32/7 от
20.3.2013 г.

Agrostis stolonifera L. Издънкова
(бяла)
полевица

TG/30/6 от
12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Тънка
полевица

TG/30/6 от
12.10.1990 г.

Bromus catharticus
Vahl

Слабителна
овсига

TG/180/3 от
4.4.2001 г.

Bromus sitchensis
Trin.

Овсига

TG/180/3 от
4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица TG/31/8 от
17.4.2002 г.

Festuca arundinacea
Schreber

Тръстиковидна
власатка

TG/39/8 от
17.4.2002 г.

Festuca pratensis
Huds.

Ливадна
власатка

TG/39/8 от
17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et
Graebn.

Хибриди,
получени от
кръстосване
на видове от
рода Festuca и
видове от рода
Lolium

TG/243/1 от
9.4.2008 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

TG/34/6 от
7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна
тимотейка

TG/34/6 от
7.11.1984 г.

Poa pratensis L.

Ливадина
метлица

TG/33/6 от
12.10.1990 г.

Brassica napus L.
Брюква
var. napobrassica (L.)
Rchb.

TG/89/6rev.
от 4.4.2001 г.
+ 1.4.2009 г.

Raphanus sativus L.
var. oleiformis Pers.

Фуражна ряпа

TG/178/3 от
4.4.2001 г.

Arachis hypogea L.

Фъстъци

TG/93/3 от
13.11.1985 г.

Brassica rapa L.
var. silvestris (Lam.)
Briggs

Репица

TG/185/3 от
17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius
L.

Сафлор

TG/134/3 от
12.10.1990 г.

Gossypium spp.

Памук

TG/88/6 от
4.4.2001 г.

Papaver somniferum
L.

Мак

TG/166/3 от
24.3.1999 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TG/179/3 от
4.4.2001 г.

Glycine max (L.)
Merrill

Соя

TG/80/6 от
1.4.1998 г.

Sorghum bicolor (L.) Сорго
TG/122/3 от
Moench
6.10.1989 г.
Текстът на посочените методики може да бъде
намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение – част А,
При ложение II на ди рек т иви 2012/44/ЕС и
2013/57/ЕС.“

§ 6. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се
изменя така:
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„Приложение № 7
към чл. 14, ал. 1
Научно име
на таксона

Обикновено име
на таксона

Протокол
на CPVO

ВЕСТНИК
Научно име
на таксона

С Т Р. 7 1
Обикновено име
на таксона

Протокол
на CPVO

Citrullus lanatus Дини
(Thumb.)
Matsum. et
Nakai

TP 142/1 от
21.3.2007 г.

TP 104/2 от
21.3.2007 г.

Allium cepa L. Лук и шалот
(лукова група)

TP 46/2 от
1.4.2009 г.

Allium cepa L. Шалот
(сборна група)

TP 46/2 от
1.4.2009 г.

Cucumis melo
L.

Allium
fistulosum L.

Лук батун

TP 161/1 от
11.3.2010 г.

Cucumis sativus Краставици и
L.
корнишони

TP 61/2 от
13.3.2008 г.

Allium porrum
L.

Праз

TP 85/2 от
1.4.2009 г.

Cucurbita pepo
L.

Тиквички

TP 119/1 от
25.3.2004 г.

Allium sativum
L.

Чесън

TP 162/1 от
25.3.2004 г.

Cynara
cardunculus L.

Артишок и кардун

TP 184/2 от
27.2.2013 г.

Allium
schoenoprasum
L.

Лук резанец

TP 198/1 от
1.4.2009 г.

Daucus carota
L.

Моркови и фуражни TP 49/3 от
моркови
13.3.2008 г.

Apium
graveolens L.

Листна и дръжкова
целина

TP 82/1 от
13.3.2008 г.

Foeniculum
vulgare Mill.

Резене

TP 183/1 от
25.3.2004 г.

Apium
graveolens L.

Кореновидна
целина

TP 74/1 от
13.3.2008 г.

Lactuca sativa
L.

Салата

TP 13/5 от
16.2.2011 г.

Asparagus
officinalis L.

Аспержи

TP 130/2 от
16.2.2011 г.

Beta vulgaris L. Цвекло салатно,
включително
„Cheltenham“

TP 60/1 от
1.4.2009 г.

Brassica
oleracea L.

Листно зеле

TP 90/1 от
16.2.2011 г.

Brassica
oleracea L.

Цветно зеле
(карфиол)

TP 45/2 от
11.3.2010 г.

Brassica
oleracea L.

Броколи

TP 151/2 от
21.3.2007 г.

Brassica
oleracea L.

Брюкселско зеле

TP 54/2 от
1.12.2005 г.

Brassica
oleracea L.

Алабаш

TP 65/1 от
25.3.2004 г.

Brassica
oleracea L.

Савойско зеле,
бяло главесто зеле
и червено главесто
зеле

TP 48/3 от
16.2.2011 г.

Пъпеши

Solanum
Домати
Lycopersicum L.

TP 44/4
rev. от
27.2.2013 г.

Petroselinum
crispum (Mill.)
Nyman ex A.
W. Hill

Магданоз

TP 136/1 от
21.3.2007 г.

Phaseolus
coccineus L.

Многоцветен фасул

TP 9/1 от
21.3.2007 г.

Phaseolus
vulgaris L.

Фасул пешак и
фасул вейков

TP 12/4 от
27.2.2013 г.

Pisum sativum
L. (partim)

Грах набръчкан,
грах кръглозърнест
и грах захарен

TP 7/2 от
11.3.2010 г.

Raphanus
sativus L.

Репички

TP 64/2 от
27.2.2013 г.

Solanum
melongena L.

Патладжан

TP 117/1 от
13.3.2008 г.

Spinacia
oleracea L.

Спанак

TP 55/5 от
27.2.2013 г.

Brassica rapa L. Китайско зеле

TP 105/1 от
13.3.2008 г.

Capsicum
annuum L.

Пипер

TP 76/2 от
21.3.2007 г.

Valerianella
locusta (L.)
Laterr.

Полска салата

TP 75/2 от
21.3.2007 г.

Cichorium
endivia L.

Къдраволистна
ендивия и
обикновена ендивия

TP 118/2 от
1.12.2005 г.

Vicia faba L.
(partim)

Бакла

TP
Broadbean/1
от 25.3.2004 г.

Cichorium
intybus L.

Индустриална
цикория

TP 172/2 от
1.12.2005 г.

Zea mays L.
(partim)

Захарна царевица и
пуклива царевица

TP 2/3 от
11.3.2010 г.

Cichorium
intybus L.

Цикория

TP 173/1 от
25.3.2004 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).
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Приложението въвежда Приложение – част Б,
При ложен ие I на д и р ек т и ви 2 012/4 4/ ЕС и
2013/57/ЕС.“

§ 7. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 14, ал. 1
Научно име
на таксона
Beta vulgaris
L.

Обикновено име
на таксона
Манголд

Brassica rapa Турнепс
L.

Методика
на UPOV
TG/106/4 от
31.3.2004 г.
TG/37/10 от
4.4.2001 г.

Cichorium
intybus L.

Широколистна
TG/154/3 от
цикория или
18.10.1996 г.
италианска цикория

Cucurbita
maxima
Duchesne

Тиква

TG/155/4rev.
от 28.3.2007 г.
+ 1.4.2009 г.

Rheum
rhabarbarum
L.

Ревен

TG/62/6 от
24.3.1999 г.

Scorzonera
hispanica L.

Черен корен

TG/116/4 от
24.3.2010 г.

Solanum
Подложки домати
lycopersicum
L. x Solanum
habrochaites
S. Knapp
& D.M.
Spooner;
Solanum
lycopersicum
L. x Solanum
peruvianum
(L.) Mill.;
Solanum
lycopersicum

TG/294/1 от
20.3.2013 г.

ВЕСТНИК
Научно име
на таксона
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Обикновено име
на таксона

Методика
на UPOV

L. x Solanum
cheesmaniae
(L. Ridley)
Fosberg
Текстът на посочените методики може да бъде
намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).
Приложението въвежда Приложение – част Б,
При ложение II на ди рек т иви 2012/44/ЕС и
2013/57/ЕС.“

§ 8. В приложение № 13 към чл. 21, ал. 1
се правят следните изменения:
1. Ред „56. Gossypium L . – Па м у к 30 0
(омаг анени семена) 300 (омаганени семена)
2500 (омаганени семена)“ се изменя така:
„56. Gossypium L. – Памук 3000 (омаганени
семена) 3000 (омаганени семена) 2500 (омаганени семена)“.
2. Ред „57. Helianthus annuus L. – Слънчоглед – за хибриди и свободноопрашващи се
сортове 5000 (и по 5000 бр. от всеки родителски компонент) 1000 300“ се изменя така:
„57. Helianthus annuus L. – Слънчоглед – за
хибриди и свободноопрашващи се сортове
1000 (и по 5000 бр. от всеки родителски компонент) 1000 300“.
3. Ред „74. Zea mays L. – Царевица – за
хибрид и и свободноопрашващи се сортове
1000 (за сложни хибриди допълнително по
1500 бр. семена от всеки компонент) 1000 300“
се изменя така:
„74. Zea mays L. – Царевица – за хибриди и
свободноопрашващи се сортове 1000 (за сложни хибриди допълнително по 1500 бр. семена
от всеки компонент) 600 300“.
Министър:
Димитър Греков
2423
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ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 378
от 17 март 2014 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства, в площ „Бельова могила“,
разположена в землищата на с. Горна махала
и с. Долна махала, община Калояново, област
Пловдив
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1, чл. 5, т. 1
на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и
протоколно решение № 19 от протокол № 8 от
26.02.2014 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Кариери за чакъл и пясък – България“ – ЕАД,
София, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 110055220, със седалище и
адрес на управление София, п.к. 1582, ул. Поручик
Неделчо Бончев 6, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Бельова могила“,
разположена в землищата на с. Горна махала
и с. Долна махала, община Калояново, област
Пловдив, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,96 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев

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

X [m]

Y [m]

1.

4575568

8619030

2.

4575466

8619346

3.

4573946

8619346

4.

4573686

8619169

5.

4573901

8619069

6.

4573746

8618912

7.

4574018

8618866

8.

4574017

8618646

9.
2489

4574589

8618663

РАЗРЕШЕНИЕ № 379
от 17 март 2014 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Ребека“, разположена на територията на община
Самоков, Софийска област
На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с
чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 41, ал. 1 и
чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и
протоколно решение № 17 от протокол № 8 от
26.02.2014 г. на Министерския съвет разрешавам
на „БН – Консулт – Инжениринг“ – ООД, София,
титуляр на разрешението, дружество, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 130127887, със седалище и адрес
на управление София, п. к. 1309, район „Красна
поляна“, бул. Ал. Стамболийски 205, да извърши
за своя сметка търсене и проучване на метални
полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Ребека“, разположена на територията на
община Самоков, Софийска област, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 31,81 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за
търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на икономиката и енергетиката.
Министър:
Др. Стойнев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ребека“
Координатна система 1970 г.
№

X [m]

Y [m]

1.

4579200

8499700

2.

4579400

8502550

3.

4578000

8504000

4.

4575990

8506990

5.

4574750

8508223

6.

4571897

8505370

7.

4574000

8504000

8.

4574000

8502000

9.
2490

4576434

8500210

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-2
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и
искане до Агенцията по геодезия, картография и
кадаст ър, вх. № 99-296 от 8.10.2013 г. от „Елсистеми
технолоджи“ – ООД, откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за територията на „Тежко машиностроене“ в землището на гр. Мартен, община Русе,
област Русе.
Границите на района за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри са определени
от регулационния план на „Тежко машинострое
не“ – АД, Русе, и включват имоти с № 97, 98,
99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 161, 351, 352, 353,
354, 355 и 70003 по картата на възстановената
собственост на гр. Мартен.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Прециз гео“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-47 от 8.05.2013 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, общината и кметството.

ВЕСТНИК
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района в съответствие с актовете за собственост.

2428

Изпълнителен директор:
В. Йовев

ЗАПОВЕД № РД-16-3
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и
искане до Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, вх. № 09-85 от 10.10.2013 г. от кмета
на Община Иваново откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри на урбанизираната територия на с. Табачка, община Иваново, област Русе.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Прециз гео“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-47 от 8.05.2013 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района в съответствие с актовете за собственост.

2429

Изпълнителен директор:
В. Йовев

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1172
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 68 от 6.02.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 27.05.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на УПИ I За търговски комплекс,
кв. 335б, м. Пробив, бул. П. Славейков, между ул.
Одрин, ул. Партений Нишавски, ул. Д-р Георги
Златаров и новопроектирана улица, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 890 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 89 000 лв, се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, Со-
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фия (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 23.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

2430

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1173
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 502 от 12.09.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 26.05.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост
(самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.4089.65.5), София, ж.к. Младост 3 до бл. 329,
вх. 8, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Младост“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 24 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 2400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 22.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

2431

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1174
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 27.05.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на помещение към трафопост в
гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска (между ул.
Варна и ул. Ручей), общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Банкя“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 15 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 23.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

2432

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1175
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 25 от 24.01.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 27.05.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот с идентификатор № 68134.4087.462 (УПИ XXI – общ., кв. 12),
местност Горубляне, ул. Сърнена гора, обособена
част от „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
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49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 23.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2433
РЕШЕНИЕ № 1176
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 261 от 31.05.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 28.05.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на поземлен имот 586, кв. 72,
м. Ломско шосе, ж.к. Надежда, ул. Свети Климент
№ 43, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Надежда“.
2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 26.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2434

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1177
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 424 от 18.07.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 29.05.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажбата на поземлен имот с идентификатор
№ 68134.8550.1339 (УПИ XI, кв. 90), кв. Враждебна, ул. 3-та № 53, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 90 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 27.05.2014 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл.
ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл.
Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

2435

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1178
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 430 от 24.07.2008 г.,
изм. с Решение № 252 от 14.04.2011 г. на Столичния
общински съвет, Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 21.05.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
да се проведе публичен търг с явно надд аване за
продажбата на поземлен имот с № 2545 с идентификатор 68134.4355.2545 и административна сграда
(незавършено строителство) с идентификатори
68134.4355.2545.1 и 68134.4355.2545.2, София, СПЗ
„Модерно предградие“ – Обеля, кв. 4, в УПИ
VIII, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“.
2. Начална тръжна цена – 295 000 лв. (14,13 % от
достигнатата на търга цена се облага с 20 % ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 29 500 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
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банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 19.05.2014 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в
стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
2436

ОБЩИНА БАЛЧИК
РЕШЕНИЕ № 556
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Балчик,
одобрява ПУП – парцеларен план за „Подз емен
водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45“ по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик.

2480

Председател:
В. Лучиянов

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА БОТЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 86
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ Общинският
съвет – Ботевград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ
с идентификатор 05815.53.7 по КК и КР, землище
Ботевград, м. Широко ливаде, с цел промяна
предназначението на земеделска земя, като за
имота се предвиди ниско разположено свободно
вилно застрояване при спазване на следните
показатели за застрояване:
– устройствена зона Ов – рекреационна зона
за вилен отдих;
– височина на застрояване – макс. 7 м;
– п л ът н о с т н а з а с т р о я в а н е (П з а с т р.) –
макс. 30 %;
– ин тензивност на заст рояване (К ин т.) –
макс. 0,7;
– озеленена площ (Позел.) – мин. 60 %;
– начин на застрояване – свободно.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да
извърши произтичащите от решението законови
процедури.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Ботевград
пред Административния съд – София област.
Председател:
Й. Лалчева
2481

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 335
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 1, протокол
№ 1 от 13.02.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Бойчиновци, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за кабелно
ел. захранване 20 kV и изграждане на нов МКТП
20 kV в ПИ № 921164, като трасето започва от
съществуващ ЖР стълб на ел. провод 20 kV „Рибине“ през ПИ с идентификатор 000059 – полски
пътища, и ПИ с идентификатор 216081, в който
ще се монтира (изгради) нов КТП – тип МТТ
20/04 kV, от който ще се захрани съществуваща
„Базова станция на БТК № VZ 6159-I“ в ПИ с
идентификатор 216081 в землището на с. Лехчево,
община Бойчиновци, с начин на трайно предназначение на територията – полски път, пасище,
мера, съгласно скицата – предложение.
ПУП – ПП се одобрява по червените и черните
линии, цифри и надписи и е неразделна част от
решението.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

РЕШЕНИЕ № 32-13
от 28 януари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас реши:
Одобрява изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване за УПИ І, кв. 1,
Приморски парк, Бургас, състоящо се в отреждане на съществуваща сграда с идентификатор
07079.618.3.26 по одобрената КК на гр. Бургас,
от „Детски атракционен комплекс на закрито“ в
„Дневен център за деца и младежи с увреждания“.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас,
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
К. Луков
2440

2439

Председател:
М. Димитрова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-14-7706-128
от 28 март 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Кум тепе, землище гр. Акса-
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ково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1608
от 1.12.2008 г. по адм. дело № 2625/2007 г., влязло
в законна сила на 23.12.2008 г., на Административния съд – Варна:
За имот 71 (стар) с площ 3,351 дка по ПКП в
регистъра се заличава вписаният като собственик
„неидентифициран собственик“ и като собственици се вписват наследниците на Вангел Димов
Николов с решение № 8054 от 14.04.2000 г. на
ПК – Аксаково, т. 5, раздел ІІ.
За НИ 1695 с площ 3226,44 кв. м в регистъра
към ПНИ се заличава вписаният като собственик „Община Аксаково“ и като собственици се
вписват наследниците на Вангел Димов Николов
с решение № 8054 от 14.04.2000 г. на ПК – Аксаково, т. 5, раздел ІІ.
Промените са отразени в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на съдебно решение № 1557
от 21.11.2008 г. по адм. дело № 131/2008 г., влязло
в законна сила на 17.12.2008 г., на Административния съд – Варна:
За НИ № 1580 с площ 800,2 кв. м в регистъра
към ПНИ се заличава вписаният като собственик
„Стоян Йорданов Тодоров със съдебно решение
№ 645/1997 г.“ и като собственици се вписват
наследниците на Никола Добрев Костадинов за
714,9 кв. м ид. части с документ за собственост
решение на ПК – Аксаково, № 1622 от 22.10.1997 г.
и на Община Аксаково за 85,3 кв. м ид.ч.
В таблицата за изчисляване на дължимото
обезщетение:
– за ПИ 65 (стар), включващ част от НИ 1580,
за частта, попадаща в границите на стария имот в
размер 714,9 кв. м, се заличава „Стоян Йорданов
Тодоров“ и се вписва Никола Добрев Костадинов;
– за ПИ 103 (стар), включващ част от НИ 1580,
за частта, попадаща в границите на стария имот
в размер 85,30 кв. м се заличава „Стоян Йорданов
Тодоров“ и се вписва Община Аксаково.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Панорама
І, ІІ, ІІІ, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 570 от
15.04.2008 г. по адм. дело № 2314/2007 г., влязло
в сила на 13.06.2008 г., на Административния
съд – Варна:
За НИ 207 с площ 583,37 кв. м в регистъра
към ПНИ се заличава вписаната като собственик „Мария Петкова Георгиева с нотариален
акт № 171, т. ІV, дело 1938/1968 г.“ и „площта на
имота 583,37 кв. м“, като НИ 207 се записва с
площ 910,833 кв. м и като собственик се вписва
Марийка Петкова Георгиева с документ за собственост н.а. № 72, том VІІ, нот. дело 3125 от
5.08.1988 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на съдебено решение № 860 от
16.06.2008 г. по адм. дело № 2455/2007 г., влязло
в законна сила на 9.07.2008 г., на Административния съд – Варна:
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За НИ 278 с площ 308,114 кв. м в регистъра
към ПНИ се заличава вписаният като собственик
„неустановен собственик“ и като собственик се
вписва Йордан Стоянов Йорданов с документ за
собственост н.а. № 153, том ХІІІ, дело № 4963
от 14.12.1970 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на съдебно решение № 922 от
30.06.2008 г. по адм. дело № 2380/2007 г., влязло
в законна сила на 11.09.2008 г., на Административния съд – Варна:
За НИ № 24 с площ 546,46 кв. м в регистъра
към ПНИ се заличава вписаният като собственик „Максим Тодоров Ангелов с н.а. № 121, том
ХІІ, дело № 6037/1994 г.“ и като собственици се
вписват Валентина Янкова Пеева и Пламен Асенов Пеев с документ за собственост н.а. № 103,
том ІІІ, рег. № 8290, дело № 503 от 16.09.2004 г.,
вписан в СВ с акт № 88, том LХІХ, д. № 15644,
вх. рег. № 20580 от 20.09.2004 г.
Промените да се отразят в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Аксаково, дирекция „Устройство на територията“,
ет. 4, стая 2.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Ив. Великов

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-129
от 28 март 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1020
от 12.06.2009 г. по адм.д. № 2690/2007 г. на Административния съд – Варна, и съдебно решение
№ 4841 от 14.04.2010 г. по адм.д. № 10839/2009 г.
на Върховния административен съд на Република
България:
В ПНИ на м. Кум тепе, землище гр. Аксаково,
община Аксаково, област Варна, да се извършат
следните промени:
Заличава се НИ 1717 с площ 931,75 кв. м
по обжалвания ПНИ, записан в регистъра на
наследниците на Димитър Иванов Канлиев с
решение № 2834 от 2.12.1996 г. на ПК – Аксаково, като се новообразува имот № 2305 с площ
931,71 кв. м и в регистъра като собственици се
вписват наследниците на Манол Иванов Канлиев
с решение № 2053 от 1.12.1996 г. на Поземлената
комисия – Аксаково.
Заличава се НИ 1710 с площ 1369,07 кв. м по
обжалвания ПНИ, записан в регистъра на наследниците на Манол Иванов Канлиев с решение
№ 2053 от 2.12.1996 г. на ПК – Аксаково, като се
новообразува имот № 2304 с площ 1369,06 кв. м
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и в регист ъра като собственици се вписват
наследниците на Димитър Иванов Канлиев с
решение № 2834 от 2.12.1996 г. на Поземлената
комисия – Аксаково.
В „Таблицата за изчисление на дължимото
обезщетение на собствениците“ имот 501.112
(стар) с площ 2051 кв. м се записва на Манол
Иванов Канлиев.
В „Таблицата за изчисление на дължимото
обезщетение на собствениците“ имот 111 (стар) с
площ 2000 кв. м се записва на Димитър Иванов
Канлиев.
2. В изпълнение на съдебно решение № 599
от 10.04.2009 г. по адм.д. № 2726/2007 г., влязло в
законна сила на 1.05.2009 г. на Административния
съд – Варна:
В ПКП се обособяват два стари имота, както
следва:
ПИ № 201 (идентичен с ПИ № 110 по проекта)
с площ 3,587 дка за наследниците на Манол Костадинов Френчев с решение № 8058 от 23.07.2008 г.
на ОСЗ – гр. Аксаково, по заявление вх. № 322А
от 3.01.1992 г.;
ПИ № 202 (идентичен с ПИ № 111 по проекта)
с площ 12,067 дка за неидентифициран собственик.
В ПНИ се новообразуват следните имоти:
НИ № 501.1685 с площ 3,587 дка и като собственици в регистъра се вписват наследниците на
Манол Костадинов Френчев с решение № 8058 от
23.07.2008 г. на ОСЗ – гр. Аксаково, по заявление
вх. № 322А от 3.01.1992 г.
НИ № 501.1686 с площ 11,230 дка за неидентифициран собственик.
НИ № 501.1704 с площ 0,731 дка, с НТП полски
път, собственик Община Аксаково.
3. В изпълнение на съдебно решение № 17
от 7.01.2009 г. по адм.д. № 2733/2007 г., влязло в
законна сила на 29.01.2009 г., на Административния съд – Варна:
За ПИ 109 (стар) с площ 2233 кв. м в регистъра се заличава „Марийка Тодорова Николова“
и като собственик се вписва Станка Димитрова
Николова.
В ПНИ се извършват следните промени:
За НИ № 1657 с площ 524,96 кв. м по ПНИ
в регистъра се заличава „Марийка Димитрова
Иванова с решение № 1737 от 28.10.1996 г.“ и
като собственик се вписва Станка Димитрова
Николова с документ за собственост решение на
ПК – Аксаково, № 8337 от 28.10.1996 г.
За НИ № 1658 с площ 584,26 кв. м по ПНИ
в регистъра се заличава „Марийка Димитрова
Иванова с решение № 1737 от 28.10.1996 г.“ и като
собственик се вписва Станка Димитрова Николова с документ за собственост решение № 8337
от 28.10.1996 г. на ПК – Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на съдебно решение № 753
от 26.05.2008 г. по адм.д. № 2435/2007 г., влязло
в законна сила на 25.06.2008 г., на Административния съд – Варна:
В ПКП се извършват следните промени:
За ПИ 49 (стар) с площ 2386 кв. м в регистъра се заличава „Станка Димитрова Николова“
и като собственик се вписва Марийка Тодорова
Николова.
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В ПНИ се извършват следните промени:
За НИ № 1655 с площ 1212,86 кв. м по ПНИ
в регистъра се заличава „Станка Димитрова
Димитрова с решение № 8337 от 28.10.1996 г.“ и
като собственик се вписва Марийка Димитрова
Иванова с документ за собственост решение на
ПК – Аксаково, № 8335 от 25.10.1996 г.
За НИ № 1728 с площ 852,21 кв. м по ПНИ в
регистъра се заличава „Станка Димитрова Николова с решение № 8337 от 28.10.1996 г.“ и като
собственик се вписва Марийка Димитрова Иванова с документ за собственост решение № 8335
от 25.10.1996 г. на ПК – Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
5. В изпълнение на съдебно решение № 931
от 30.06.2008 г. по адм.д. № 2452/2007 г., влязло
в законна сила на 19.07.2008 г., на Административния съд – Варна:
В ПКП се извършват следните промени:
Заличава се ПИ 45 (стар) и ПИ 100 (стар) по
ПКП, като се новообразуват следните имоти:
ПИ 153 (стар) по ПКП с площ 8386 кв. м и
в регистъра като собственици се вписват наследниците на Атанас Стоянов Кавалджиев с
решение № 8063 от 12.11.2001 г. на Поземлената
комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А
от 3.01.1992 г.
ПИ 154 (стар) по ПКП с площ 4203 кв. м
и в регистъра като собственици се вписват
наследниците на Иван Стоянов Кавалджиев с
решение № 1849 от 26.06.1996 г. на Поземлената
комисия – Аксаково, по заявление вх. № 165А
от 6.11.1991 г.
ПИ 155 (стар) по ПКП с площ 3946 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва неидентифициран собственик.
В ПНИ се извършват следните промени:
За НИ 1645 с площ 1888 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „неидентифициран собственик“ и като собственици се вписват
наследниците на Атанас Георгиев Кавалджиев с
решение № 8063 от 12.11.2001 г. на Поземлената
комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А
от 3.01.1992 г.
За НИ 1653 с площ 2989 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „неидентифициран собственик“ и като собственици се вписват
наследниците на Атанас Георгиев Кавалджиев с
решение № 8063 от 12.11.2001 г. на Поземлената
комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А
от 3.01.1992 г.
Заличават се НИ 1690 и НИ 1691, като се
новообразуват имоти:
НИ 2297 с площ 2889 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват наследниците на
Атанас Стоянов Кавалджиев с решение № 8063 от
12.11.2001 г. на Поземлената комисия – Аксаково,
по заявление вх. № 326А от 3.01.1992 г.
НИ 2298 с площ 4158 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват наследниците на
Иван Стоянов Кавалджиев с решение № 1849 от
26.06.1996 г. на Поземлената комисия – Аксаково,
по заявление вх. № 165А от 6.11.1991 г.
Увеличава се площта на имот № 9503 (полски
път), собственост на Община Аксаково.
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Намалява се площта на имот № 9524 (полски
път), собственост на Община Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
6. В изпълнение на съдебно решение № 1015
от 14.07.2008 г. по адм.д. № 2641/2007 г., влязло
в законна сила на 2.08.2008 г., на Административния съд – Варна:
В ПКП се извършват следните промени:
Заличават се ПИ 45 (стар) и ПИ 100 (стар)
по ПКП, като се новообразуват следните имоти:
ПИ 153 (стар) по ПКП с площ 8386 кв. м и
в регистъра като собственици се вписват наследниците на Атанас Стоянов Кавалджиев с
решение № 8063 от 12.11.2001 г. на Поземлената
комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А
от 3.01.1992 г.
ПИ 154 (стар) по ПКП с площ 4203 кв. м
и в регист ъра като собственици се вписват
наследниците на Иван Стоянов Кавалджиев с
решение № 1849 от 26.06.1996 г. на Поземлената
комисия – Аксаково, по заявление вх. № 165А
от 6.11.1991 г.
ПИ 155 (стар) по ПКП с площ 3946 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва неидентифициран собственик.
В ПНИ се извършват следните промени:
За НИ 1645 с площ 1888 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „неидентифициран собственик“ и като собственици се вписват
наследниците на Атанас Стоянов Кавалджиев с
решение № 8063 от 12.11.2001 г. на Поземлената
комисия – Аксаково, по заявление вх. № 326А
от 3.01.1992 г.
За НИ 1653 с площ 2989 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „неиденти
фициран собственик“ и като собственици се
вписват наследниците на Атанас Георгиев Кавалджиев с решение № 8063 от 12.11.2001 г. на
Поземлената комисия – Аксаково, по заявление
вх. № 326А от 3.01.1992 г.
Заличават се НИ 1690 и НИ 1691, като се
новообразуват имоти:
НИ 2297 с площ 2889 кв. м и в регистъра като
собственици се вписват наследниците на Атанас Георгиев Кавалджиев с решение № 8063 от
12.11.2001 г. на Поземлената комисия – Аксаково,
по заявление вх. № 326А от 3.01.1992 г.
НИ 2298 с площ 4158 кв. м и в регистъра
като собственици се вписват наследниците на
Иван Стоянов Кавалджиев с решение № 1849 от
26.06.1996 г. на Поземлената комисия – Аксаково,
по заявление вх. № 165А от 6.11.1991 г.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Панорама
І, ІІ, ІІІ, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на съдебно решение № 1046
от 16.06.2009 г. по адм.д. № 2546/2007 г. на Административния съд – Варна, влязло в законна
сила на 23.07.2009 г.:
В ПНИ се извършват следните промени:
от разликите над 600 кв. м от имоти № 116 и № 117
се новообразува имот № 391 с площ 307 кв. м и
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като собственици в регистъра се вписват наследниците на Димитър Демиров Чобанов с решение
№ 9352 от 20.11.1996 г. на ПК – Аксаково.
НИ № 116 става с площ 600 кв. м, като в регистъра остава вписаният като собственик Илия
Андонов Николов, а се вписва като документ за
собственост нотариален акт № 34, том ХVІ, дело
№ 7443 от 11.05.1994 г.
НИ № 117 става с площ 600 кв. м, като в регистъра се заличава вписаният като собственик
„Илия Николов Иванов с н.а. № 162 от 1.01.1994 г.,
том ХІ, дело № 5700“ и като собственик се вписва
„Ойген“ – ЕООД, ЕИК 103980639, с н.а. № 63, том
ІІ, рег. № 3169, дело № 227 от 17.05.2006 г., вписан
в СВ с акт № 41, том ХХХV, дело № 8237, вх. рег.
№ 11374 от 17.05.2006 г.
Променят се конфигурацията и площта на
НИ № 9512 – улица.
Промените са отразени в таблицата за изчисляване на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на съдебно решение № 532
от 9.04.2004 г. по адм.д. № 2424/2007 г., влязло в
законна сила на 8.05.2008 г., на Административния съд – Варна:
За НИ 506.81 в регистъра се заличава вписаната
площ 767 кв. м и се вписва площ 500 кв. м. Остава вписаната като собственик Анна Тодорова
Червенска и се вписва с документ за собственост нотариален акт № 33, том ІІ, рег. № 10319,
дело № 343 от 1.12.1999 г., вписан в службата по
вписванията с вх. рег. № 12039 от 1.12.1999 г., акт
№ 119, том ХХХVІІ, дело № 8436.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Проектите за ПНИ са изложени в Община
Аксаково, дирекция „Устройство на територията“,
ет. 4, стая 2.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Ив. Великов

ЗАПОВЕД № РД-14-7706-130
от 28 март 2014 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 ЗА нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
В изпълнение на решение № 2128 от 11.12.2009 г.
на Административния съд – Варна, по адм. дело
№ 83/2008 г., влязло в законна сила на 12.04.2010 г.,
и на решение № 213 от 16.02.2009 г. на Административния съд – Варна, по адм. дело № 2685/2007 г.,
влязло в законна сила на 12.03.2009 г.:
В помощния план на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, в плана на старите имотни
граници се извършват следните промени:
Заличава се ПИ № 101 (стар).
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Образуват се нови граници за ПИ № 85 (стар),
който става с площ 3203 кв. м, в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“ и собствеността се записва на наследниците на Александър Атанасов Кавалджиев с решение № 8100 от
28.10.1996 г. на Поземлената комисия – Аксаково.
Образуват се нови граници за ПИ № 86 (стар),
който става с площ 4373 кв. м, и собствеността
се записва на наследниците на Никола Атанасов
Кавалджиев с решение № 1807 от 26.06.1996 г. на
Поземлената комисия – Аксаково.
Образува се ПИ № 157 (стар) с площ 682 кв. м
и собствеността се записва на наследниците на
Мария Иванова Качакова с решение № 2862 от
13.04.1998 г. на Поземлената комисия – Аксаково.
В ПНИ на местност Кум тепе, землище гр. Аксаково, се извършват следните промени:
Заличава се НИ 1458 по обжалвания ПНИ.
Образуват се нови граници за НИ № 1684,
който става с площ 3182 кв. м, и в регистъра като
собственици се вписват наследниците на Никола Атанасов Кавалджиев с решение № 1807 от
26.06.1996 г. на Поземлената комисия – Аксаково.
Образуват се нови граници за НИ № 1688,
който става с площ 2934 кв. м, в регистъра се
заличава „неидентифициран собственик“ и като
собственици се вписват наследниците на Александър Атанасов Кавалджиев с решение № 8100 от
28.10.1996 г. на Поземлената комисия – Аксаково.
За НИ № 1687 с площ 259 кв. м в регистъра
се заличава „неидентифициран собственик“ и
като собственици се вписват: наследниците на
Никола Атанасов Кавалджиев с решение № 1807
от 26.06.1996 г. на Поземлената комисия – Аксаково, за 131 кв. м, ид. части и наследниците на
Александър Атанасов Кавалджиев с решение
№ 8100 от 28.10.1996 г. на Поземлената комисия – Аксаково, за 128 кв. м, ид. части.
НИ № 9529 – полски път, със собственик Община Аксаково става с площ 613 кв. м.
За НИ № 1729 с площ 157 кв. м в регистъра
се заличават вписаните като собственици „н-ци
на Димитър Иванов Качаков с решение № 2862
от 26.05.2002“ и като собственици се вписват
наследниците на Мария Иванова Качакова с
решение № 2862 от 13.04.1998 г. на Поземлената
комисия – Аксаково.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
ІІ. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Панорама
І, ІІ, ІІІ, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В и зп ъ л нен ие н а р ешен ие № 9 71 о т
5.06.2009 г. на Административния съд – Варна,
по адм. дело № 3182/2008 г., влязло в законна
сила на 1.07.2009 г.:
В ПНИ на СО Панорама I, II, III, землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна:
Заличава се НИ 333.
НИ 13 става с площ 834,74 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Веселин Василев
Куванджиев с н.а. № 154, том ХХ, дело № 9565
от 22.06.1994 г.
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НИ 14 става с площ 588,06 кв. м и в регистъра
като собственик се вписва Георги Иванов Илиев
с н.а. № 80, том ХIII, дело № 6311 от 21.04.1994 г.
Променя се (увеличава се) площта на пътна
отсечка 9500 със собственик Община Аксаково.
2. В изп ъ л нен ие на решен ие № 1243 о т
6.10.2008 г. на Административния съд – Варна,
по адм. дело № 2581/2007 г., влязло в законна
сила на 6.01.2009 г.:
В ПНИ на СО Панорама I, II, III, землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна:
За НИ 275 по ПНИ в регистъра се заличава
вписаната като собственик „Йорданка Стойкова
Денчева с н.а. № 63, т. ХХХVІ от 1994 г.“ и като
собственик се вписва Богдана Стоянова Йендем
с н.а. № 193, том І, рег. № 6573, дело № 249 от
7.09.2000 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх. рег. № 9021 от 7.09.2000 г., акт
№ 98, том ХХV, д. № 5727, за 600/800 кв. м ид.
части.
3. В и зп ъ л нен ие н а р ешен ие № 838 о т
12.06.2008 г. на Административния съд – Варна,
по адм. дело № 2518/2007 г., влязло в законна
сила на 4.07.2008 г.:
В ПНИ на СО Панорама I, II, III, землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна:
За НИ 295 с площ 601 кв. м в регистъра се
заличава вписаният като собственик „Радуш Драганов Драганов с н.а. № 4 от 1.01.1900, т. ХХIХ,
р. 0, д. 11078“ и като собственик се вписва Георги
Янчев Янчев с н.а. № 7, т. СІ, дело № 22825, вх. рег.
№ 30216 от 23.12.2004 г. на Службата по вписванията – Варна, за 50 кв. м ид. части от 600 кв. м
ид. части и н.а. № 28, том СІ, дело № 22846, вх.
рег. № 30248 от 23.12.2004 г. на Службата по
вписванията – Варна, за 550 кв. м ид. части.
4. В и зп ъ л нен ие н а р ешен ие № 278 о т
23.02.2009 г. на Административния съд – Варна,
по адм. дело № 2550/2007 г., влязло в законна
сила на 21.12.2009 г.:
В ПНИ на СО Панорама I, II, III, землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна:
За НИ 504.362 с площ 336 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик Йордан
Симеонов Николов с решение на ПК № 12649 от
5.05.1998 г. и като собственици се вписват:
– за 299 кв. м ид. части наследниците на
Симеон Янакиев Николов с решение № 13317 от
25.08.1997 г. на Поземлената комисия – Аксаково;
– за 37 кв. м ид. части се вписва Община
Аксаково.
За НИ 506.369 с площ 568 кв. м в регистъра
се заличава вписаният като собственик Йордан
Симеонов Николов с решение на ПК № 12649 от
5.05.1998 г. и като собственици се вписват:
– за 440 кв. м ид. части наследниците на
Симеон Янакиев Николов с решение № 13317 от
25.08.1997 г. на Поземлената комисия – Аксаково;
– за 17 кв. м ид. части се вписва Община
Аксаково;
– за 111 кв. м ид. части се вписва неидентифициран собственик.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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Проектите за ПНИ са изложени в Община
Аксаково, дирекция „Устройство на територията“,
ет. 4, стая 2.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Областен управител:
Ив. Великов

ОБЩИНА ВЕТОВО
РЕШЕНИЕ 467
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ветово, реши:
Одобрява ПУП – ИПУР (изменение на план
за улична регулация): от ОТ 707 до ОТ 238; от ОТ
708 до ОТ 709; от ОТ 579 до ОТ 715; от ОТ 192
до ОТ 715 и от ОТ 715 до ОТ 710, гр. Ветово, и
ПУП – ИПР (изменение на план за регулация) на:
– УПИ І – За обществено и делово обслужване,
УПИ ІІ – За обществено и делово обслужване,
УПИ ІІІ – За инженерно-техническа инфраструктура, УПИ ІV – За озеленени площи в кв. 174;
– УПИ І, кв. 184;
– УПИ І – За озеленени площи, УПИ ІІ – Джамия в кв. 185;
– УПИ ХІV в кв. 187, по плана на гр. Ветово,
община Ветово, област Русе.
Председател:
Б. Гайтанов
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ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 696
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за „Трасе на кабелна линия
20 kV за УПИ I-201“, местност Копана могила, в
землището на с. Паволче за електрозахранване
на Посетителски център с контролен горски
пункт. Трасето на техническата инфраструктура от електропровод „Вола“ в ПИ № 100068,
местност Копана могила, собственост на „Интертрейдинг България“ – ЕООД, преминава през
ПИ № 000065 – път, II клас, Враца – Паволче, и
ПИ № 000201 в землището на с. Паволче – иглолистна гора, публична държавна собственост, до
урегулиран поземлен имот I-201 – За Посетителски център. На разстояние 2 м от двете страни на
кабелната линия не се разрешава строителство
и разполагане на трайни насаждения.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
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Председател:
М. Николова
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РЕШЕНИЕ № 697
от 26 март 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) за „Водопроводно отклонение за
захранване на Посетителски център с контролен
горски пункт“ в ПИ № 000201, местност Копана
могила, в землището на с. Паволче. Трасето на
техническата инфраструктура преминава през
ПИ 12259.900.1 и ПИ 12259.886.1 по кадастралната карта на гр. Враца и ПИ 000064 по картата
на възстановената собственост на землището на
с. Паволче, представляващи главен път Е-79, до
урегулиран поземлен имот I-201 – За Посетителски център, в ПИ № 000201 в землището на
с. Паволче. На разстояние 3 м от двете страни
на водопровода не се разрешава строителство и
разполагане на трайни насаждения.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
М. Николова
2519
РЕШЕНИЕ № 700
от 26 март 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява план за регулация на гр. Враца в
цифров и графичен вид в строителните граници
на града по червените и сините линии, цифри и
текст, включващ:
Планове за регулация на:
– кв. 67 от УПИ І до УПИ ХІІІ, ж.к. Река
Лева – част от зоната на публични функции с
висока обществена значимост;
– кв. 1 от УПИ I до УПИ XLI, Промишлена
зона, кв. 2 от УПИ I до УПИ XXI, Източна
промишлена зона, кв. 4 от УПИ I до УПИ VII,
Източна промишлена зона и кв. 9, УПИ I – XXV,
Източна промишлена зона – част от зоната с
потенциал за икономическо развитие;
– кв. 34, УПИ II, ж.к. Дъбника, кв. 56, УПИ
III, ж.к. Дъбника – част от зоната с преобладаващо социален характер.
Работни устройствени планове за:
– УПИ І, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІ от кв.
168, ЦГЧ;
– УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ V
от кв. 1, ЦГЧ, гр. Враца – част от зоната на публични функции с висока обществена значимост.
Планове за регулация за кръгови кръстовища
на следните булеварди и улици:
– бул. Васил Кънчов и ул. Екзарх Йосиф;
– бул. Васил Кънчов при „Лукойл“;
– бул. Мито Орозов и бул. Европа;
– бул. Мито Орозов и ул. Околчица;
– бул. Мито Орозов и ул. Никола Вапцаров;
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– бул. Мито Орозов при пътен възел с бул.
Васил Кънчов;
– бул. Мито Орозов и ул. Стоян Заимов;
– бул. Мито Орозов и бул. Христо Ботев;
– ул. Георги Бенковски и Крайречен булевард;
– Червения площад;
– бул. Втори юни и ул. Екзарх Йосиф;
– бул. Демокрация и ул. Екзарх Йосиф;
– бул. Христо Ботев при надлез Дъбника;
– ул. Околчица и бул. Европа;
– бул. Христо Ботев и бул. България.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 889
от 12 март 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ 72624.386.26,
ПИ 72624.372.18 и ПИ 72624.633.23 във връзка с
ел. захранване на ПИ 72624.633.50 в землището
на гр. Добрич.
Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък,
реши:
Открива процедури за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен
търг с явно наддаване, на общински нежилищни
имоти:
1. Обект в сграда, включващ:
– магазин „Здраве 1“ (обособена част „А“
по тех ническа док у ментаци я) с обща площ
106,40 кв. м и прилежащите части от общите
части на сградата и правото на строеж, състоящ
се от: търговска зала и санитарен възел, при
граници: североизток – стълбище и обособена
част „Г“, югоизток – междублоково пространство,
югозапад – част „Б“, и северозапад – бул. Розова
долина, и
– магазин „Здраве 2“ (обособена част „Б“ по
техническа документация) с обща площ 24,67 кв. м
и прилежащите части от общите части на сградата
и правото на строеж, при граници: изток – част
„А“, югозапад – част „В“, и северозапад – бул. Розова долина, разположени на партерния етаж на
масивна сграда – имот № 831 в УПИ I в кв. 206,
административен адрес: бул. Розова долина 14,
съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г.
2. Обект в сграда – магазин „Здраве 3“ (обособена част „В“ по техническа документация) с
обща площ 42,20 кв. м и прилежащите части от
общите части на сградата и правото на строеж,
състоящ се от: търговска зала, преддверие, склад и
санитарен възел, при граници: североизток – част
„А“ и част „Б“, югоизток – междублоково пространство, югозапад – стълбищна клетка, и северозапад – бул. Розова долина, разположен на
партерния етаж на масивна сграда – имот № 831 в
УПИ I в кв. 206, административен адрес: бул. Розова долина 14, съгласно ПУП на гр. Казанлък,
одобрен със Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г.
3. Обект в сграда – аптека „Невен“ с обща
площ 66,70 кв. м, изба с полезна площ 31 кв. м и
прилежащите части от общите части на сградата
и правото на строеж, състоящ се от: търговска
зала, склад, санитарен възел, коридор и стълбище
към изба, при граници: североизток – магазин,
югоизток – междублоково пространство, югозапад – стълбище, и северозапад – бул. Розова
долина, разположен на партерния етаж на масивна сграда – имот № 831 в УПИ I в кв. 206,
административен адрес: бул. Розова долина 14,
съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със
Заповед № РД-02-14-192 от 1987 г.

Председател:
А. Табаков

Председател:
Н. Златанов

Председател:
М. Николова
2520

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 30-7
от 25 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за:
• ПУП – ПП за част от ПИ 72624.216.624 – „полски път“ – за транспортен достъп до ПИ 72624.216.4
в землището на гр. Добрич;
• П У П – П П за П И 7262 4.216.629 и П И
72624.216.624 във връзка с трасе на ел. захранване
на ПИ 72624.216.4 в землището на гр. Добрич;
• П У П – П П за П И 7262 4.216.629 и П И
72624.216.624 във връзка с трасе на водопровод
до ПИ 72624.216.4 в землището на гр. Добрич.
Възлага на кмета на община Добрич да извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
А. Табаков
2592
РЕШЕНИЕ № 30-8
от 25 март 2014 г.
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РЕШЕНИЕ № 891
от 12 март 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМ А,
чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет –
гр. Казанлък, реши:
Открива процедура за приватизация и определ я метод за извършване на п риват изац и я – п у бл и чен т ърг с я вно на д да ва не, на
общински нежилищен имот: УПИ VII, с площ
380 кв. м, намиращ се в кв. 35, с. Горно Изворово, ведно с построената върху него масивна
едноетажна сграда с предназначение „Фурна“,
със застроена площ 110 кв. м, състояща се от:
търговска зала, работни, складови и санитарни
помещения и коридор, при граници на имота:
север и запад – УПИ I-233, изток и юг – улици,
съгласно ПУП на с. Горно Изворово, одобрен
със Заповед № 1022/1993 г.
Председател:
Н. Златанов
2596

ОБЩИНА КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 8
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУ Т Общинският съвет – гр. Камено, одобрява проект за
ПУП – парцеларен план за определяне на трасе и
площадка, с което се засягат 554 кв. м земеделска
земя – Х категория, неполивна, преминаваща
през имоти – частна собственост, за изграждане
на газопровод за природен газ за захранване на
„Комплекс за преработка на тежки остатъци
„(КПТО)“. Засегнатите части са от имоти с
№ 051002, 051003, 051004, 051013, 051014, 051219 и
051220 в местността Сазлъка, землище гр. Камено,
община Камено, област Бургас.
Председател:
Ст. Драганова
2482

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 559
от 28 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докл. записка
№ 183 от 20.03.2014 г. Общинският съвет – гр. Куклен, реши:
Изменя Решение № 258 по протокол № 30 от
30.11.2012 г. (ДВ, бр. 3 от 2013 г.), както следва:
„Общинският съвет – гр. Куклен, дава съгласие
за одобряване на ПУП – парцеларен план за
обект: питеен водопровод, преминаващ през ПИ
№ 000205; № 000206; № 006215; № 000331; № 000153
и № 000158, м. Юроклан, землище с. Гълъбово,
община Куклен, област Пловдив.“
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ същото може да се обжалва чрез Община
Куклен пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Апостолов
2402

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 748
от 24 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на
к.к. Слънчев бряг-изток в частта му за УПИ II, кв.
29 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток, идентичен
с имот с идентификатор 51500.505.134 по КК на
гр. Несебър, с който за УПИ II се установяват
устройствени показатели, както следва: Кинт. от
0,90 на 1,50, максимална височина на застрояване:
от Нк=12 м на Нк=15 м, минимално озеленена
площ: от 18 % на 50 %, запазва се плътността
на застрояване – 30 %, и отреждането на имота
„За хотел, обслужващи функции, паркинг, спорт
и озеленяване“.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
2483

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 517
от 20 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 134, ал. 1, т. 3 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка
с кандидатстване с проект „Интегриран план за
градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на
община Панагюрище“ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-07/2010:
„Подкрепа за интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие“, Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява частичното изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) с обхват кв. 98 и кв. 98а по плана
на гр. Панагюрище, община Панагюрище, със
следните промени:
– кв. 98 – УПИ I – общ., се преотрежда в
УПИ ХХХIII-2635, 5100 – „за община“; УПИ
II- 4141 се преобразу ва в У ПИ Х Х Х I V- 4141;
УПИ III-5210 се преобразува в УПИ ХХХV5210; създава се УПИ ХХХVI – „за читалище“;
УПИ „паметник на културата“ се преобразува
в УПИ ХХХVII-2709 – „за паметник на културата“; създава се нов урегулиран поземлен
имот – УПИ ХХХVIII-4630, 9604 – „за парк“;
създава се УПИ ХХХIX-2633 – „за ГУМ“; УПИ
„поща“ се преобразува в УПИ XL-4233 – „за
поща“; УПИ „жилищен комплекс“ се преобразува в УПИ XLI-4233 – „за жилищен комплекс“;
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променя се част от от уличната регулация на
ул. Иван Комитата; създава се нова улица с
о.т. 553а, 553б и 553в; променят се вътрешните
регулационни линии на следните урегулирани
поземлени имоти – УПИ III-3963, УПИ IV-3991,
УПИ V-2859, УПИ VI-2858, УПИ VII-2858, УПИ
VIII-2857, УПИ IX-2856, УПИ Х-2855, УПИ XI2854, УПИ XII-2853, УПИ XIII-2851, 2852, УПИ
XIV-2796, УПИ XVI-2795, 4228 и УПИ XVII4229, в кв. 98 по плана на гр. Панагюрище,
като същите минат по съществуващи имотни
граници съгласно приетата и одобрена графична
и текстова част на документацията, неразделна
част от решението;
– кв. 98а – променят се вътрешните регулационни линии на следните урегулирани поземлени
имоти – УПИ I-4366 и УПИ II-4367, като същите
минат по съществуващи имотни граници съгласно
приетата и одобрена графична и текстова част на
документацията, неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2,
стая 211, и може да се прегледа от заинтересуваните лица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението може да бъде обжалвано
от заинтересуваните лица чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, до А дминистративния
съд – Пазарджик.
Председател:
В. Зумпалова-Ралчева
2403

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 688
от 5 декември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пет
рич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване до имот 022027, м. Под
черквата, землище с. Кромидово, предвиден да
премине в земеделски поземлени имоти в масиви
по КВС, като подробно описание на имотите и
сервитутите е приложено в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: 000215,
000245, землище с. Кромидово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Зарков
2404

ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 939
от 11 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления
имот, настъпили изменения в устройствените
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условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване във връзка с чл. 9, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ и
чл. 7, ал. 1, 2 и 3 Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 57491.16.526 в м-ст
Кротиря, землище Поморие, с който план в имота се обособяват два двора за застрояване: двор
за застрояване „А“ – в южната част на имота, с
площ 509 кв. м, и двор за застрояване „Б“ – в
източната част на имота с площ 1058 кв. м, с
г радоуст ройствените показатели: Н – 2/7/м;
Пзастр. – до 20 %; Кинт. – до 0,4, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие до Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
2442
РЕШЕНИЕ № 940
от 11 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземлен
имот ПИ 020510 в м. Показател я, землище
гр. Каблешково, община Поморие, и необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на
техническа инфраструктура във връзка с чл. 9,
ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ
020510 в м-ст Показателя, землище гр. Каблешково, община Поморие“, с дължина L=1605 м, преминаващо през ПИ 35033.0.809 – полски път (общинска собственост) и през ПИ 35033.0.714 – път
ІІІ клас (държавна собственост).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие до Административния съд – Бургас.
Председател:
М. Енева
2443

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 104
от 1 април 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6
ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо
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създаване на нова структурна единица 642 – Тки
(паметници на културно-историческо наследство),
в местности Малтепе и Ушовица по кадастралната
карта на с. Маноле, община „Марица“, област
Пловдив, включваща поземлени имоти с идентификатори № 47086.24.98, ПИ 47086.24.13 и ПИ
47086.23.38, представляващи земеделска земя по
кадастралната карта на с. Маноле, с обща площ
71,84 дка по приложения проект, неразделна част
от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Г. Трендафилова
2587

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 107
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (§ 124, ал. 1 ЗИДЗУТ – ДВ, бр. 82
от 2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП на трасе за водопроводно отклонение за имот № 021094, местност
Ленищата, землище с. Храбрино, представляващ
земеделска земя за процедура промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Цанков
2544

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 466
от 4 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява представения проект за изменение
на ПУП (ПРЗ) за част от УПИ I в кв. 51 и кв.
52 по плана на гр. Приморско с цел уширение
на уличната регулация на ул. Тропик в участъка от о.т. 44а до о.т. 217 и ул. Стара планина в
участъка от о.т. 9 до о.т. 219 и обособяване на
новообразувани УПИ I „за друг вид озеленяване
(защитен пояс)“ в кв. 51а и УПИ I „за друг вид
озеленяване (защитен пояс)“, УПИ II „за друг вид
озеленяване (защитен пояс)“ и УПИ III „за ТП“
в кв. 52 по плана на гр. Приморско.
Председател:
М. Барцулева
2487
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ОБЩИНА СТРАЖИЦА
РЕШЕНИЕ № 439
от 17 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за водопровод на ПИ № 000223 по КВС на с. Сушица
за изграждане на ПСОВ.
Трасето на водопровода започва от точка на
водовземане от съществуващ водопровод в селото,
намиращ се в улична отсечка, продължава в североизточна посока в сервитута на улицата и достига
границата с КВС. Навлиза в ПИ № 000219, имот с
НТП – пасище, публична общинска собственост.
Трасето продължава в източна посока и навлиза в имот № 000218, имот с НТП – полски път,
собственост на Община Стражица. Продължава
по пътя в посока север и след 26,31 м достига в
точка, в която чупи източно и навлиза в района
на ПСОВ в имот № 000223.
Общата дъл жина на трасето до ПСОВ е
534,09 м.
Председател:
Ил. Маринов
2597
РЕШЕНИЕ № 440
от 17 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за външно
електрозахранване на ПИ № 000223 по КВС на
с. Сушица за изграждане на ПСОВ.
Трасето от електропровода започва от съществуващ стълб от трасе на електропровод 20 kV,
намиращ се в ПИ № 000222 по КВС с. Сушица,
представляващо имот с НТП – пасище, общинска
публична собственост. Трасето продължава в
югоизточна посока и навлиза в района на ПСОВ
в имот № 000223.
Общата дължина на трасето до ПСОВ е 35,09 м.
Председател:
Ил. Маринов
2598
РЕШЕНИЕ № 441
от 17 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 5,
ал. 1, т. 10 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет – гр. Стражица,
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неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 129, ал. 1 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Стражица, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за канален
колектор до ПИ № 000223 по КВС на с. Сушица
за изграждане на ПСОВ.
Трасето на канализацията започва от Р.Ш. 15,
намираща се в улична отсечка на с. Сушица,
продължава в габарита на улицата и достига
границата с КВС и навлиза в имот № 000219,
имот с НТП – пасище, общинска публична собственост. Трасето продължава в източна посока
и навлиза в имот № 000218, представляващ имот
с НТП – полски път, собственост на Община
Стражица, пресича пътя и навлиза в района на
ПСОВ в имот № 000223.
Общата дължина на трасето до ПСОВ е 243 м.
Председател:
Ил. Маринов

2599

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 603
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
и 2 ЗУТ, решение № 5 от протокол № 05 от
12.03.2014 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен
план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на квартал 3 и
улици с о.т. 8 – 10 – 12 – 12 – 73 – 74 и о.т. 15 – 74
по плана на с. Орешак, община Троян.
Променя се трасето на уличната регулация на
поземлени имоти с идентификатори 53707.504.31;
53707.504.30; 53707.504.29; 53707.504.28; 53707.504.27;
53707.504.26 и 53707.504.25.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
2522
РЕШЕНИЕ № 604
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 16, чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и 3 ЗУТ,
решение № 1 от протокол № 04 от 26.02.2014 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на т ери т ори я т а (ОЕС У Т) Общ и нск и я т с ъвет – гр. Троян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за частично изменение на
застроително-регулационния план (ПУП – ПРЗ за
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ЧИЗРП) на строителни квартали 234 и 254, като
се образуват следните урегулирани поземлени
имоти (УПИ):
– в квартал 234: УПИ IV и VI, отредени „За
озеленяване“, УПИ V-696 и VII-8590 – отредени
„За малкоетажно (височина до 10 м) жилищно
строителство“; УПИ VIII-221 – „За жилищно строителство и гаражи“; УПИ I-217, 554, 694 – отреден
„За ИПЖЗ и трафопост“;
– в квартал 254: УПИ II – „За озеленяване“,
УПИ ХХVI-665 – „За обществено обслужване“,
УПИ ХХ-668, ХХI-670, ХХII-671, ХХIII-660 и
ХХVII-8590, отредени „За жилищно строителство
и обществено обслужване“;
– възстановява се местоположението на предвидената по предходен план обслужваща улица
(нови о.т. 1166 – 1167 – 1168 – 1169);
– графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал
акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
2523
РЕШЕНИЕ № 605
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
и 2 ЗУТ и решение № 4 от протокол № 05 от
12.03.2014 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроително-регулационния
план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на поземлен имот
с идентификатор 73198.512.55, за който е отреден
парцел ІV „За училище“, в строителен квартал
309 по плана на гр. Троян – двор на СОУ „Васил Левски“ и ПГМЕТ – Троян; включително
прилежащи терени от строителни квартали 31
и 38, засягащи имоти 73198.512.38, 73198.512.54,
73198.512.413 и 73198.512.414.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.
Председател:
А. Балев
2524
РЕШЕНИЕ № 606
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
и 2 ЗУТ и решение № 2 от протокол № 05 от
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12.03.2014 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) Общинският
съвет – гр. Троян, реши:
О д о б р я в а п р о е к т з а п о д р о б е н ус т р о й ствен план – план за регулация и застрояване
(П У П – ПРЗ), заедно с приложените схеми
за техническа инфраструктура за строителен
квартал 238 по плана на гр. Троян, с който се
обособяват УПИ І-64, ІІ-106, 107, ІІІ-108, 112, ІV111, V-109, VІ-110, VІІ-140, VІІІ-385, 137, отредени
„За жилищно строителство и магазини“, и УПИ
ІХ-141, 138, отреден „За жилищно строителство
и обществено обслужване“.
Уличната регулация на ул. В. Левски се запазва.
Отпада отреждането на действащия към момента ЗРП „За жилищно строителство, подземни
гаражи, детски площадки, магазини и битови
услуги“. Отпадат предвидените по ЗРП улица с
ОТ 285-630-627-560-559-286 + подземен паркинг.
Трасето на улица с ОТ 285-286 и нов габарит
4,50 м се променя, като се измества на изток.
Графичната част на проекта е неделима част
от това решение.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

ВЕСТНИК

БРОЙ 34

Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Админист
ративния съд – Ямбол.
Председател:
Н. Славова
2485
РЕШЕНИЕ № 570
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 и 9 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
1. Приема доклад за изпълнение на Общия
устройствен план на община „Тунджа“ за периода
януари 2012 г. – януари 2014 г.
2. Одобрява частично изменение на общия
устройствен план на община „Тунджа“.
Председател:
Н. Славова
2486

Председател:
А. Балев

ОБЩИНА С. ЧАВДАР,
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2525

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 328
от 18 март 2014 г.

РЕШЕНИЕ № 607
от 28 февруари 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ха
джидимово, одобрява ПУП – парцеларен план на
трасе на електропровод до имот 030023, с. Блатска.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Чав
дар, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за централната част (кв. 21, 33, 36 и 91) като самостоятелна
част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива по чл. 150 ЗУТ за обект: „Проект
за пространствено и архитектурно-благоустройствено решение на площадното пространство,
пешеходните зони и прилежащите паркове в
централната част на с. Чавдар“, и подобекти:
1. Проект за водна площ с каскада и фонтан
в УПИ V-174 – „За парк“, кв. 33, с. Чавдар, Софийска област.
2. Проект за търговски павилиони в централната част на с. Чавдар.
3. Реконструкция на съществуваща външна
тоалетна в УПИ VII – „За читалище“, кв. 36,
с. Чавдар, Софийска област.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215 ЗУТ чрез Община Чавдар до Административния съд – София област, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател:
М. Имамов
2484

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 568
от 27 март 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел за пренос на радио- и телевизионни сигнали през ПИ № 14, 15, 19, 21, 25, 27, 35, 36, 45,
57, 80, 87, 90, 102, 111, 112, 416, 633, 637, 652, 659,
661, 705 и 35015 в землището на с. Ботево, ПИ
№ 30, 33, 67, 100, 274, 293, 301, 19025, 19026, 19029
и 22022 в землището на с. Роза и ПИ № 40, 280,
288, 381, 422 и 469 в землището на с. Бояджик,
област Ямбол.

Председател:
С. Мутафчийска
2521

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

58. – Академията на МВР обявява конкурс
за главен асистент по 9. Сигурност и отбрана
(професионално направление 9.1. Национална
сигурност), научна специалност „Организация
и управление извън сферата на материалното
производство“ по учебни дисциплини „Европейско полицейско сътрудничество“ и „Превенция
на противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни лица“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в академията, п.к. 555, тел.
98 29 222.
2527
41. – Нов български университет, София, обявява следните конкурси за: професор в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (дискретна
математика и алгоритми); доценти: в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство
(вока л ни а нсамбл и, камерно пеене, съп ро вод) – един; в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности – един;
в област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.2. История
и археология – един; главни асистенти: в област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.2. История и археология (история на България) – един; в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство (моден
дизайн) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“, офис
215, тел. 8110235, 8110215.
2528
21. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висшето
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Политическа икономия“
(Обща икономическа теория) със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на катедра „Обща икономическа теория“.
Документи – в отдел „НИДД“, стая 503, тел.
052/830-813.
2510
23. – Медицинск ият у ниверситет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, 7.1 Медицина по:
съдебна медицина към катедра „Обща и клинична патология“, секция „Съдебна медицина“
на МФ – един; пневмология и фтизиатрия към
Първа катедра по вътрешни болести, секция
„Пневмология и фтизиатрия“ на МФ – един;
7.3 Фармация по технология на лекарствените
форми и биофармация към катедра „Фармацевтични науки“ на ФФ – един; 4. Природни науки,
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математика и информатика, 4.3. Биологически
науки по ботаника – фармацевтична ботаника,
към катедра „Фармакогнозия и фармацевтична
химия“ към ФФ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в ректората, отдел „Човешки
ресурси“, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив;
тел. (032) 602-403.
2556
76. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната
длъжност професор по професионално направление 2.2 История, научна специалност 05.03.04
Нова и най-нова история (Политическа история
на Европа и Северна Европа) със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско
шосе 13, тел. 032/622 522.
2511
5. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „Акад. К. Братанов“ – БАН,
София, обявява конкурс за академична длъжност
главен асистент по научна специалност 01.06.23
Имунология, професионално направление 4.3.
Биологични науки, област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе
73, тел. 872 00 18.
2495
853. – Институтът по микробиология „Стефан
Ангелов“ към БАН – София, обявява конкурс
за главен асистент по шифър 4.3, направление
Биологически науки (Микробиология – 01.06.12)
за нуждите на лаборатория „Приложни биотехнологии“, Департамент по приложна микробиология – Пловдив, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26,
тел. 979-63-56.
2496
157. – Институтът по полимери при БАН – София, обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (полимери и полимерни материали) за лаборатория
„Структура и свойства на полимерите“ със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 103А, тел. 979 22-09.
2497
69. – Институтът по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурси за
главен асистент по направление 4.3 Биологически
науки, Физиология на растенията, специалност
01.06.16 Физиология на растенията – един за
нуждите на секция „Експериментална алгология“, един за нуждите на секция „Фотосинтеза“
и един за нуждите на секция „Регулиране на
растежа и развитието на растенията“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в института,
София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 21, тел. 87281-70, 979-26-06.
2529
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6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика
по професионално направление 4.2. Химически
науки и научната специалност „Аналитична
химия“ за нуждите на НГЛ „Геолаб“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая 205, тел.
02 979 22 88.
2555
219. – Институтът по животновъдни науки –
Костинброд, към Селскостопанската академия –
София, обявява конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 6.3.
Животновъдство, научна специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология
и биотехника на размножаването“, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Док у менти – в Инстит у та по ж ивотн овъдни
нау к и – Костинброд 2232, сп. Почивка, тел.
0721/68940.
2498
92. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – изменение на план
за регулация и застрояване (графично оформен
като ПРЗ с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 1
АПК във връзка с чл. 15, ал. 3 ЗНА и чл. 5, ал. 1
АПК) и план-схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура на с. Кривина
в граници: северна и западна граница на кв. 44;
улица от о.т. 2 до о.т. 1; северна, източна и северна граница на кв. 47; улица от о.т. 12 до о.т. 42
(ул. Демокрация); източна граница на квартали
8 и 9; улица от о.т. 66 до о.т. 65; улица от о.т.
65 до о.т. 133; северна граница на кв. 62; улица
от о.т. 109 – о.т. 140 до о.т. 199; южна и източна
граница на УПИ ХІV от кв. 64; улица от о.т. 197
до о.т. 194; улица от о.т. 194 до о.т. 254; задънена
улица от о.т. 254 до о.т. 255; северна и източна
граница на УПИ ІІІ от кв. 51; югоизточна, южна
и източна граница на УПИ VІІІ от кв. 51; задънена улица от о.т. 284 до о.т. 281; улица от о.т.
282 до о.т. 279; южна граница на УПИ І от кв.
73; улица от о.т. 278 до о.т. 309; улица от о.т. 309
до о.т. 267; западна граница на УПИ ІІІ от кв.
55; западна и северна граница на УПИ ІІ от кв.
55; западна граница на УПИ І от кв. 55; улица
от о.т. 259 – о.т. 228 до о.т. 232; улица от о.т. 232
– о.т. 212 до о.т. 182; южна граница на кв. 37 и
на кв. 38; западна граница на УПИ V от кв. 38;
улица от о.т. 177 – о.т. 178 – о.т. 113; южна и западна граница на УПИ І от кв. 56; улица от о.т.
84 до о.т. 74; улица от о.т. 74 до о.т. 16; западна
граница на УПИ І от кв. 75; западна и северна
граница на УПИ І от кв. 74; улица от о.т. 15 до
о.т. 5. Проектът е изложен в район „Панчарево“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
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възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
2553
6. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че
е изработен ПУП – ПП за „Външен водопровод
∅ 110 за захранване на ПИ 02508.544.618 – Претоварна станция за ТБО, по кадастралната карта
на м. Момчил, гр. Балчик.“ 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 ПУП – ПП към Община Балчик.
2536
1. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 и 12 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че на основание Заповед № ОА-РР.146 от
28.03.2014 г. на областния управител на област
с административен център Благоевград е изработен ПУП – парцеларен план за елемент на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за строеж: „Елекрозахранващ кабел 20 kV за МВЕЦ „Невразум“
на възложител „Тисата“ – ЕООД, с управител
Димитър Христосков, гр. Кресна, ул. Цар Самуил
12, разположен на територията на община Кресна,
област Благоевград, и община Симитли, област
Благоевград. На територията на община Кресна
общата дължина на трасето е 5264 м при площ
с ограничение в ползването и 21 056 м 2 , което
преминава през следните поземлени имоти: ПИ
№ 0000054, представляващ път ІV клас – публична общинска собственост, землище с. Ощава,
община Кресна, с дължина 805,7 м и площ с ограничения в ползването и 3223 м 2; ПИ № 000021,
представляващ път ІV клас – публична общинска
собственост, землище с. Стара Кресна, с дължина 2825 м и площ с ограничение в ползването и
11 300 м 2; ПИ № 000135, представляващ път ІV
клас публична общинска собственост, с дължина
1096,70 м и площ с ограничение в ползването и
4386,80 м 2; през урбанизираната територия на
с. Стара Кресна по улица V клас с дължина 536 м
и площ с ограничение в ползването и 2146,40 м 2 .
Проектът за ПУП – ПП (парцеларен план) се
намира в сградата на ОбА – гр. Кресна, стая
№ 109 на отдел „ТСУ“. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП (парцеларен
план) чрез общинската администрация Кресна до
областната администрация – Благоевград.
2546
79. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – план за регулация на част от квартали 107,
108 и 112 по плана на гр. Перник, кв. Изток, като:
1. закрива се улица с о.т. 559 – о.т. 560 – о.т. 561 –
о.т. 562, при което о.т. 561 – о.т. 560 се заличават
и се изменя регулацията на УПИ I – „За парк,
ритуална зала, яхтинг клуб, ресторант и водни
площи“ в кв. 107; 2. в квартал 108 се изменя
регулацията на УПИ I – „За озеленяване“, УПИ
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II – „За озеленяване“, УПИ II – „За озеленяване“
и УПИ VII – „За обслужващи дейности“; 3. в
квартал 112 се изменя регулацията на УПИ I – „За
озеленяване“ и на УПИ, отреден „За гребна база“
и „За река“. Проектът се намира в сградата на
общинската администрация – гр. Перник, ет. 12,
стая № 6. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската адмиинстрация.
2552
8. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план в
землището на гр. Септември за трасе на водопровод, който започва от съществуващ водопровод в
гр. Септември, минава през общински имоти с
номера № 000053 (полски път), № 018076 (полски
път), № 018053 (полски път) и достига до имот
№ 000143, за захранване на ПСОВ. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения или предложения по проекта до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
2573
25. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на водопровод и подземен електропровод от урбанизираната територия на с. Чокоба
до ПИ 026101 и ПИ 026108, м. Кайрака, землище
с. Чокоба, община Сливен. Трасетата със своя
сервитут засягат следните имоти: 000702, 026115,
026120, 027139, 026122, 000704, 000190, 000301,
021039, 021038, 000627, 000201, 000701, 000177, 000114,
000156, 000199, 101006, представляващи частна,
държавна и общинска публична собственост, в
същото землище. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2547
27. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
изграждане на водопроводно отклонение от съществуващ напорен водопровод при ПС ІІ подем
на система „Гергевец“ в ПИ 67338.111.49, з-ще
гр. Сливен, до ПИ 101061, м. Чобанка, землище
с. Гергевец, община Сливен, отреден „За складова
база за промишлени стоки“. Трасето със своя
сервитут засяга следните имоти: 67338.111.49 и
67338.158.4 в з-ще гр. Сливен и 000102, 000106,
000114 и 101061 в з-ще с. Гергевец, община Сливен,
представляващи общинска, държавна и частна
собственост. Проектът е изложен в общината,
стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в ед-
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номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
2548
247. – Община гр. Средец, област Бу ргас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУ П – ПП) за изграждане на кабели 20 kV от БКТП – нов, в кв.
145 по плана на гр. Средец до ж. р. стълб № 116
от ВСН (въздушна линия средно напрежение)
„Пънчево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да се запознаят с проекта (който се намира в общината) и
да направят писмени възражения и искания по
него, ако има такива.
2551
14. – Община гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за частично изменение на
застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ
за ЧИЗРП) на кв. 46 и обособяване на нов квартал
354 по плана на Троян. В кв. 354 се обособяват:
УПИ I-585, отреден „За обществено обслужване“;
УПИ II-277, отреден „За жилищно строителство,
магазини и обществено обслужване“; УПИ III-278,
IV-279, V-280, VI-281, VII-282, VIII-283 и УПИ-284,
отредени за жилищно строителство; УПИ Х-285,
отреден „За обществено обслужване“. Проектът
предвижда запазване на новопроектирания обход
на гр. Троян, част от трасето на републикански
път II-35 с о.т. 645-646-647-648-649, както и трасето
на съществуваща улица Г. С. Раковски от о.т. 645
и нови о.т. 827-828-829-831-832-833. Предвижда се
тупик с о.т. 829-830. При несъгласие с проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация. Проектът
е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2,
стая № 31.
2549
8. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия на община Хасково (м. Бюкя). Разположението на мрежите и
сервитутните зони са съгласно графичната част
на проекта. Проектът се намира в дирекция
„Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
на това обявление заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
2550
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311. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфрастру кт ура – електрозахранване на Вилно селище в ПИ
24102.2.5 в местност Хергелията в землището
на с. Дуранкулак, община Шабла, с възложител „Пента България“ – ООД. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – гр. Шабла
(Техническа служба) – стая 105.
2526

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, XII състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм.д. № 756/2013 г. по оспорване,
предявено от СУ „Св. Климент Охридски“, София,
против Решение № 799-5 по протокол № 14 от
19.12.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с
което е одобрен ПУП – ПУР на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост на СО
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“,
без квартали № 20, 21 и 26, в т. ч. и схеми: за
електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за водоснабдяване и
канализация, за газоснабдяване, сборна схема
на техническата инфраструктура, за вертикално
планиране и транспортно-комуникационна схема,
в частта на имот с идентификатор 10135.2565.34.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа: трите имена, адрес, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление
и електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; изяв
ление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба от СУ „Св. Климент
Охридски“.
2512
Административният съд – Пловдив, административно отделение, IX състав, призовава
Георги Живков Георгиев с последен адрес област
Пловдив, гр. Карлово, ул. П. Р. Славейков 12,
ет. 2, ап. 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 12.06.2014 г. в 14 ч. като заинтересована
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страна по адм.д. № 2957/2013 г., заведено от Таня
В. Матеева. Заинтересованата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2575
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на Решение № 454
на Общинския съвет – гр. Ветово, по протокол
№ 34 от 30.01.2014 г., с което е приет Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в чл. 26 и в преходните
и заключителните разпоредби. Претендира се
оспореното решение да бъде обявено за нищожно, а в условията на евентуалност се претендира
неговата отмяна като незаконосъобразно. По
оспорването е образувано адм.д. № 118/2014 г.
по описа на Административния съд – Русе, VIII
състав, насрочено за 14.05.2014 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна по делото е кметът на Община
Ветово, област Русе.
2475
Административният съд – София-град, второ
отделение, 36 състав, съобщава, че по жалба
против Решение № 404 по протокол № 43 от
18.07.2013 г. на Столичния общински съвет в
частта му относно одобрения план за регулация и застрояване за УПИ ІІІ „За озеленяване
в режим на Тго“, кв. 322а, е образувано адм. д.
№ 538/2014 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.05.2014 г. в 10,30 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби.
2557
А дминистративният съд – София област,
2-ри състав, съобщава, че е образувано адм.д.
№ 326/2014 г. по описа на съда със страни: жалбоподател – областният управител на Софийска
област, и ответник – Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, което е насрочено за разглеждане на
28.05.2014 г. от 9,30 ч. и по което предмет на оспорване е Решение № 887 от протокол № 30 от
20.02.2014 г. на Общинския съвет – гр. Елин Пелин.
2476
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от кмета на Община Димитровград против Решение № 1216 от 27.02.2014 г.
на Общинския съвет – Димитровград, за повторно
приемане на Решение № 1180 от 30.01.2014 г. на
Общинския съвет – Димитровград, след връщането му по реда на чл. 45, ал. 5 ЗМСМА в частта
му, в която се приемат изменения в текста на
чл. 41, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5 от Наредба № 12
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Димитровград, по коя-

БРОЙ 34

ДЪРЖАВЕН

то е образувано адм.д. № 97/2014 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
14.05.2014 г. в 10 ч.
2558
Районният съд – гр. Бяла, област Русе, призовава Фатме Абдулова Мустафова с последен
известен адрес с. Бъзовец, област Русе, ул. Кирил
и Методий 12, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 22.04.2014 г. в 10,45 ч. като ответница
по гр.д. № 696/2013 г., заведено от Дауд Ахмедов
Ибрямов, с правно основание чл. 341 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2503
Каварненският районен съд призовава Жулиа
Георгиева Николова с последен адрес: с. Крапец,
община Шабла, ул. Тринадесета 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 19.06.2014 г. в 11 ч.
като ответница по гр.д. № 150/2004 г., заведено
от Румен И. Георгиев, Василка Р. Атанасова и
Мая И. Георгиева, с правно основание съдебна
делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2577
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, I състав, призовава Халил Ибрахим
Даянг ач, с неизвестен адрес в страната и в Република Турция, да се яви в съда на 9.05.2014 г.
в 10 ч. като ответник по гр.д. № 298/2014 г.,
заведено от Анифе Л. Назифова, по чл. 49 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2477
Пазарджишкият районен съд връчва на Йозен
Фахретин Йозген, с неизвестен адрес, препис от
исковата молба и приложенията като ответник
по гр.д. № 449/2014 г., заведено от Иванка Янкова
Йозген за развод. В двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“
ответникът да се яви в канцеларията на съда за
получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея за отговор по чл. 131 ГПК,
като в противен случай на основание чл. 48, ал. 2
ГПК ще му бъде назначен особен представител.
2478
Софийският районен съд, 49 състав, І ГО,
призовава Надежда Стоименова Михайлова с
последен известен адрес София, ж.к. Младост 3
№ 334, вх. 2, ет. 5, ап. 49, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 2.06.2014 г. в 13,30 ч. като
ответница по гр.д. № 16233/2000 г., заведено от
Цветана Стойкова Каракашева, за иск по чл. 108
ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
2504
Софийският районен съд, III граж данско
отделение, 80 състав, уведомява Мирза Ахметашевич, гражданин на Босна и Херцеговина,
роден на 27.10.1983 г., че има качеството на
ответник по гр.д. № 11407/2014 г. по описа на
СРС, III ГО, 80 състав, образувано по предявен
от Савина Костадинова Гьошкова-Ахметашевич
иск за развод, и му указва, че в двуседмичен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, III ГО,
ул. Съборна 9, 80 състав, за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба
и приложенията към нея.
2505
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 80 състав, уведомява Диего Едуардо Ортега,
гражданин на Република Аржентина, роден на
3.08.1965 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 12523/2014 г. по описа на СРС, III ГО, 80
състав, образувано по предявен от Мариета Стефанова Андреева иск за развод, и му указва, че в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС,
III ГО, ул. Съборна 9, 80 състав, за връчване на
съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
2506
Районния съд – гр. Тервел, призовава Радостин Емилов Радев и Шейде Еюб, родена на
22.04.1950 г., с неизвестен адрес, да се явят в
съда на 26.05.2014 г. в 10 ч. като ответници по
гр.д. № 74/2013 г., заведено от Бехчет Лютфи
Реджеб от с. Хърсово, община Никола Козлево,
област Шумен, Руфи Рефи Мехмед от с. Безмер,
община Тервел, област Добрич, Медине Руфи
Календер от с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, и Фатме Руфи Насуф
от с. Вълнари, община Никола Козлево, област
Шумен, чрез процесуалния си представител адв.
В. Драганова, АК – Варна, със съдебен адрес
за призоваване гр. Тервел, ул. Св. св. Кирил и
Методий 5, с предявен иск с посочено правно
основание съдебна делба за връчване на искова
молба за делба. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2578
Тутраканският районен съд призовава Анета
Огнянова Иванова, с постоянен адрес гр. Главиница, и Севгин Мутлу, с постоянен адрес гр.
Главиница, да се явят в съда като ответници по
гр.д. № 577/2013 г. в двуседмичен срок считано
от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно
с исковата молба и приложенията към нея във
връзка с предявения от Ана Огнянова Иванова
и Янко Огнянов Иванов иск за делба, както и
в съда да посочат съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК, като съдът ще им назначи
особен представител.
2479
Шуменският районен съд призовава Юмер
Фарук Кълъч, гражданин на Република Турция,
без регистриран постоянен или настоящ адрес,
като ответник по гр.д. № 234/2014 г. по описа на
ШРС за иск с правно основание чл. 99 СК да се
яви в съда и да получи искова молба и доказателствата по делото, като в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ има право
на отговор. Ответникът да посочи съдебен адрес
в страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2579
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Врачанският окръжен съд с протоколно определение от 8.04.2014 г. пренасрочва първо събрание на кредиторите на „Туристическо дружество
Веслец – Враца“ за 13.05.2014 г. в 14 ч. в сградата
на съда с дневен ред по чл. 672 ТЗ.
2576
Софийският градски съд на основание чл. 17 и
чл. 40, ал. 1, т. 3 и 5 ЗПП разпуска Политическа
партия „Конституционен съюз“ със седалище и
адрес на управление Пловдив, бул. България 140,
ет. 4, ап. 10, регистрирана по ф.д. № 1133/91 г.
на СГС, ФО.
2507

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
федерация по волейбол, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на Българската федерация по волейбол на
23.05.2014 г. в 10 ч. във Варна 9006, к.к. Св. св.
Константин и Елена, грандхотел „Варна“, зала
„Одесос“, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността на БФ Волейбол през 2013 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет на БФ
Волейбол за 2013 г.; 3. приемане на бюджета
на БФ Волейбол за 2014 г.; 4. разни. При липса
на кворум към първоначално обявения час на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите делегати.
2591
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен спорт (БФАС), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 30.05.2014 г. в 11 ч. в
зала „София“ при БЧК – София, ул. Джеймс
Баучер 76, извънредно общо отчетно-изборно
събрание на сдружението при следния дневен ред:
1. приемане на доклада на управителния съвет
за дейността на БФАС за 2013 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет на
сдружението; 3. освобождаване на председателя
на сдружението; 4. избор на нови членове на
управителния съвет на сдружението; 5. избор на
нов председател на сдружението; 6. приемане на
бюджет на БФАС за 2014 г.; 7. промяна в устава
на сдружението. Регистрацията на делегатите ще
започне от 9,30 ч. на 30.05.2014 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, както и
чл. 24 от устава на сдружението, събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
2561
26. – Управителният съвет на сдружение
„Обединена Велика Ложа на България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
редовно годишно отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 30.05.2014 г.
в 10 ч. в София, „София Принцес хотел“, бул.
Княгиня Мария-Луиза 131, при следния дневен
ре: 1. приемане на годишния отчет за дейността
на управителния съвет на сдружението за периода 2013 – 2014 г.; 2. приемане на годишния
финансово-счетоводен отчет на сдружението за
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периода 2013 – 2014 г. и приемане на бюджет на
сдружението за 2014 – 2015 г.; 3. освобождаване
на председателя и членове на управителния съвет на сдружението и избор на нов управителен
съвет на сдружението, включително членове и
председател. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при
липса на кворум заседанието ще се проведе същия
ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
2562
12. – Управителят на Сдружение за обществена подкрепа – СОП, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.06.2014 г. в
18 ч. в София, ж.к. Света Троица, бл. 310, вх. А,
ап. 2, при дневен ред: промени в устава, адреса
на сдружението и други текущи въпроси.
2560
1. – Управителният съвет на Българската
секция на Международния съюз на журналистите
франкофони („SECTION BULGARE DE L’UNION
DE LA PRESSE FRANCOPHONE“ – сдружение с
нестопанска цел) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на Секцията
на 11.06.2014 г. в 10 ч. във Френския културен
институт – София, при следния дневен ред: 1.
доклад и финансов отчет на управителния съвет
за дейността на сдружението за периода април
2013 г. – май 2014 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за
дейността им през отчетния период; 3. утвърждаване на нови членове на сдружението и гласуване
на отпадането по различни причини на настоящи
членове; 4. гласуване на промени в устава при
наличие на 2/3 кворум от членовете на сдружението съгласно устава; 5. избор на нови членове
на управителния съвет, както и председател на
сдружението; 6. разни.
2534
79. – Управителният съвет на Федерацията на
научно-техническите съюзи в България (ФНТС),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 14 и чл. 15, ал. 1 от устава на ФНТС свиква
общо събрание на федерацията на 26.06.2014 г. в
11 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108, Национален
дом на науката и техниката, ет. 2, зала № 4 „Проф.
Асен Златаров“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на управителния съвет на ФНТС за
периода юли 2013 г. – юни 2014 г.; 2. приемане на
бюджета на ФНТС за 2014 г.; 3. освобождаване и
избиране на членове на управителния съвет на
ФНТС; 4. избиране на членове на контролния
съвет на ФНТС; 5. текущи. Всеки редовен член
на федерацията съгласно чл. 12, ал. 2 от устава
на ФНТС може да участва в общото събрание с
двама упълномощени представители – физически
лица, които удостоверяват своите пълномощия
с писмено решение на управителния съвет на
сдружението – редовен член на ФНТС. Регистрацията ще се извърши на 26.06.2014 г. в зала
№ 3 от 8,30 до 10,30 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
2530
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Европейски център по управление“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
28.06.2014 г. в 7 ч. на адрес: София, ул. Г. Бенковски 10, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада с отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2013 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на следващия
ден в 7 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Всички документи във връзка със събранието ще
бъдат на разположение на членовете на посочения
по-горе адрес.
2559
1. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство на ОДЗ „Невен“, гр. Елхово,
област Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.06.2014 г. в 17 ч. в
Елхово, ул. Славянска 6, при следния дневен ред:
1. отчет на съвета на настоятелите за дейността
на Училищното настоятелство на ОДЗ „Невен“,
Елхово, за периода 2009 – 2014 г.; 2. финансов
отчет за 2009 – 2014 г.; 3. вземане на решение
за прекратяване на дейността и ликвидиране на
настоятелството; 4. избор на лице, имащо правомощията да извърши всички последващи действия
за ликвидиране и заличаване в ЯОС. Поканват
се всички членове на настоятелството да участват. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2563
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „За гражданско управление“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 10.06.2014 г. в 17,30 ч.
в Казанлък, хотел „Казанлък“, зала „Севтополис“,
при следния дневен ред: 1.отчет на УС за дейността на сдружението за периода 2011 – 2013 г.; 2.
отчет на КС за периода 2011 – 2013 г.; 3. избор на
нови УС и КС. В случай че към 17,30 ч. в залата
не се регистрират като присъстващи на общото
събрание повече от половината от учредителите
на сдружението, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще започне работата си един час
по-късно при същия дневен ред.
2564
1. – Управителният съвет на Настоятелството
при Обединено детско заведение „Васил Левски“,
Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на настоятелството на 23.05.2014 г. в 17 ч.
в сградата на детското заведение в Карлово, ул.
Хан Крум 23, учителска стая, при следния дневен
ред: 1. приемане на нови членове на настоятелството; 2. отчет за дейността на настоятелството
до 2014 г.; 3. приемане на годишния счетоводен
отчет на настоятелството за 2013 г.; 4. изменение
на устава на настоятелството; 5. освобождаване
и избиране на членове на управителния съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2565
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
VII ОУ „Христо Ботев“, Пазарджик, на основание
чл. 13, ал. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 6.06.2014 г. в 17 ч. в учителската стая на Основно училище „Христо Ботев“,
ул. Васил Априлов 1, при следния дневен ред:
1. освобождаване на стария УС и избор на нов
управителен съвет; 2. освобождаване на стария
КС и избор на нов контролен съвет. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие в заседанието. Общото събрание се счита за
законно, ако присъстват най-малко половината
плюс един от всички членове. Ако не се яви
нужният брой членове, събранието се отлага за
един час по-късно при същия дневен ред и се
счита за законно, колкото и членове да се явят.
2566
4. – Управителният съвет на Асоциацията на
училищата по ресторантьорство и хотелиерство
в България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на асоциацията
на 6.06.2014 г. в 14 ч. в хотел „Балкан“, Плевен,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на Асоциацията на училищата по
ресторантьорство и хотелиерство в България за
периода 2011 г. – 2014 г.; 2. отчетен доклад на
контролния съвет на Асоциацията на училищата
по ресторантьорство и хотелиерство в България
за периода 2011 г. – 2014 г.; 3. предложения за
промени в устава на Асоциацията на училищата
по ресторантьорство и хотелиерство в България;
4. предложения за нов управителен съвет и контролен съвет; 5. избор на нов управителен съвет
и контролен съвет.
2516
14. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел „Сдружение „Тенис клуб –
Димитровград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно отчетно-изборно общо събрание
на членовете на сдружението на 15.06.2014 г. в
16 ч. в Димитровград, Спортен комплекс „Химик“ – механа „Тенис клуб“, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за периода
1.01.2013 г. – 15.06.2014 г.; 2. финансов отчет на
УС за периода 1.01.2013 г. – 15.06.2014 г.; 3. отчет
на контролния съвет; 4. избор на нов УС и КК; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 15.06.2014 г.
в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2513
12. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Наш дом – Доспат“,
Доспат, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
18.06.2014 г. в 10 ч. в гр. Доспат, ул. Люляк 41,
при следния дневен ред: 1. прекратяване дейността на сдружение с общественополезна дейност
„Наш дом – Доспат“; откриване на процедура по
ликвидация; 2. избор на ликвидатор; срокове на
ликвидация; 3. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на
сдружението и ще бъдат предоставени при поискване. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 18.06.2014 г.
в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
2514
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17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб Казанлък“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо
събрание на 19.06.2014 г. в 18 ч. в Казанлък в
сградата на хотел „Арсенал“, ул. Петко Д. Петков
52, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението
за 2013 г.; 2. вземане на решение за приемане на
бюджета на сдружението за 2014 г.; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място
един час по-късно от обявения.
2515
1. – Управителният съвет на Ловно сдружение
„Свидня“, с. Говежда, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 28.06.2014 г. в 10 ч. в
с. Говежда в салона на читалището при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя
на управителния съвет; 2. доклад на контролния съвет; 3. промени в устава на сдружението;
4. освобождаване от отговорност на членовете
на управителния съвет и контролния съвет; 5.
освобождаване от длъжност на членовете на
управителния съвет и контролния съвет; 6. избор
на нови членове на членовете на управителния
съвет и контролния съвет; 7. разни. Поканват се
членовете на сдружението да вземат участие в
общото събрание лично или чрез писмено упълно-
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мощен от тях представител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред, са на разположение на
членовете в седалището на сдружението.
2531
Боряна Стоянова Петкова – ликвидатор на
сдружение „Институт за молекулярни анализи“,
София, в ликвидация по ф.д. № 806/2012 г. на
СГС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си към него в едномесечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
Вземанията се предявяват в писмена форма на
адреса на управление на сдружението по начин,
удостоверяващ получаването на предя вяването.
2537
Марин Здравков Димов – лик видатор на
„Асоциация за приятелство България – Украйна“, Варна, в ликвидация, по ф.д. № 70/2009 г.
на Варненск и я ок ръжен съд, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори
на асоциацията да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“.
2567

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“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-94,
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: Алианс принт – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

