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Народно събрание
Закон за ратифициране на Договора
за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч
Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма
на Република България за издаване на
облигации на стойност 8 000 000 000
евро, подписан на 6 февруари 2015 г.,
на Договора за агентство между Република България в качеството на
Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент,
Платежен агент, Агент по замяната,
Агент по прехвърлянето и Агент за
изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент
по прехвърлянето относно Глобална
средносрочна програма на Република
България за издаване на облигации на
стойност 8 000 000 000 евро, подписан
на 6 февруари 2015 г., и на Акта за
поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна
програма на Република България за
издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари 2015 г.
Решение за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на
състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Решение във връзка с разискванията
по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за санирането на жилищни сгради
Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
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Президент на републиката
Указ № 16 за освобождаване на генерал-майор Нейко Ненов Ненов от
длъжността заместник-началник на
отбраната и от военна служба, считано от 28 януари 2015 г.
Указ № 17 за освобождаване на бригаден генерал Любчо Спасов Тодоров
от длъжността заместник-командир на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността командващ на Съвместното командване на силите и удостояването му
с висше офицерско звание „генералмайор“, считано от 30 юни 2015 г.
Указ № 18 за освобождаване на контраадмирал Георги Цветанов Мотев от длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 21 февруари 2015 г.
Указ № 19 за освобождаване на бригаден генерал Златко Тонев Златев от
длъжността командир на 24-та авиационна база, назначаването му на
длъжността заместник-командващ на
Съвместното командване на силите,
удостояването му с висше офицерско
звание „генерал-майор“, считано от
21 феврури 2015 г., и назначаването му
за временно изпълняващ задълженията
на вакантната длъжност командващ
на Съвместното командване на силите за времето от 21 февруари до 29 юни
2015 г. включително
Указ № 20 за освобождаване на бригаден генерал Стефан Христов Петров
от длъжността началник на щаба
на Съвместното командване на силите и от военна служба, считано от
4 март 2015 г.
Указ № 21 за назначаване на полков
ник Петьо Христов Мирчев на длъжността командир на 24-та авиационна база и удостояването му с висше
офицерско звание „бригаден генерал“,
считано от 21 февруари 2015 г.

4

5

5

5

5

5

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Указ № 22 за назначаване на капитан I ранг Димитър Василев Йорданов на длъжността началник на щаба
на Съвместното командване на силите и удостояването му с висше офицерско звание „комодор“, считано от
4 март 2015 г.

ВЕСТНИК


6

Министерски съвет
 Постановление № 34 от 20 февруари 2015 г. за утвърждаване на единни
разходни стандарти за финансиране
на държавните културни институти,
осъществяващи дейности в областта
на сценичните изкуства
6
 Постановление № 35 от 20 февруари
2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
6
 Постановление № 36 от 20 февруари
2015 г. за финансово подпомагане на
дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на
народната просвета
9
 Постановление № 37 от 23 февруари
2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода
2014 – 2020 г.
15
 Постановление № 38 от 23 февруари 2015 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на
правосъдието
27
Министерство
на земеделието и храните
 Hаредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за
условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
43
 Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 11 „Биологич-
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но земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Наредба № 5 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 12 „Плащания
по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Наредба № 6 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 105 от 2006 г. за условията
и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания
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Министерство
на образованието и науката
 Hаредба за изменение на Наредба № 3
от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната просвета
167
Централна избирателна
комисия
 Решение № 1456-НС от 25 февруари
2015 г. относно обявяване на Дончо
Спасов Баксанов за народен представител в Тринадесети изборен район –
Пазарджишки
167
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 30
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора за
ди л ърст во меж д у Реп ублика Бъ лгари я в
качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи
Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк
АГ в качеството на Организатори и Дилъри
относно Глобална средносрочна програма на
Република България за издаване на облигации
на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на
6 февруари 2015 г., на Договора за агентство
между Република България в качеството на
Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в
качеството на Фискален агент, Платежен
агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп
Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на
Регистратор, Платежен агент и Агент по пре
хвърлянето относно Глобална средносрочна
програма на Република България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г., и на Акта за
поемане на задължения от Република България
в качеството на Емитент относно Глобална
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари
2015 г., приет от ХLIIІ Народно събрание на
25 февруари 2015 г.
Издаден в София на 25 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за дилърство
между Република България в качеството на
Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете
Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството
на Организатори и Дилъри относно Глобална
средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност
8 000 000 000 евро, подписан на 6 февруари
2015 г., на Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент
и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството
на Фискален агент, Платежен агент, Агент по
замяната, Агент по прехвърлянето и Агент
за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс
Дойчланд АГ в качеството на Регистратор,

Платежен агент и Агент по прехвърлянето
относно Глобална средносрочна програма на
Република България за издаване на облигации
на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на
6 февруари 2015 г., и на Акта за поемане на задължения от Република България в качеството
на Емитент относно Глобална средносрочна
програма на Република България за издаване
на облигации на стойност 8 000 000 000 евро,
подписан на 6 февруари 2015 г.
Член единствен. Ратифицира Договора
за дилърство между Република България в
качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл
Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи
Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк
АГ в качеството на Организатори и Дилъри
относно Глобална средносрочна програма на
Република България за издаване на облигации
на стойност 8 000 000 000 евро, подписан на
6 февруари 2015 г., на Договора за агентство
между Република България в качеството на
Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в
качеството на Фискален агент, Платежен
агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп
Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството
на Регистратор, Платежен агент и Агент по
прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000
евро, подписан на 6 февруари 2015 г., и на
Акта за поемане на задължения от Република
България в качеството на Емитент относно
Глобална средносрочна програма на Репуб
лика България за издаване на облигации на
стойност 8 000 000 000 евро, подписан на 6
февруари 2015 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 25 февруари 2015 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия
за проверка и оценка на състоянието на
енергетиката в Република България към
31 януари 2015 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Констит у ци ята на Република
България и чл. 35 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари
2015 г.
2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип – по
един от всяка парламентарна група.
3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва:
Председател: Валери Симеонов Симеонов.
Членове:
Валентин Алексиев Николов,
Таско Михайлов Ерменков,
Рамадан Байрам Аталай,
Мартин Димитров Димитров,
Георги Николов Недев,
Лъчезар Стаменов Никифоров,
Магдалена Ламбова Ташева.
4. Временната анкетна комисия се избира
за срок от два месеца.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 19 февруари 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1276

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Мая Манолова и
Дора Янкова към министъра на регионалното
развитие и благоустройството Лиляна Павлова
относно политиката на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за санирането на жилищни сгради
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Народното събрание подкрепя Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради, както
и цялостната є реализация, приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от
2 февруари 2015 г. за приемане на Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на
органите, отговорни за реализацията є (ДВ,
бр. 10 от 2015 г.).
2. М и н ис т ерск и я т с ъве т ежег од но до
30 април предоставя доклад на Народното
събрание за напредъка по изпълнението на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за
предходната календарна година, включително
по отношение на източниците на финансиране
и размера на усвоените средства.

ВЕСТНИК
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3. Министерският съвет съгласувано с
Националното сдружение на общините в Република България да внесе промяна в Закона
за местните данъци и такси, изключваща
прилагането на данъчно облекчение спрямо
обновените с публични средства жилищни
сгради.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 20 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
1335

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Стоян Димитров Тонев като народен представител от
13. изборен район – Пазарджишки.
Решението е прието от 43-то Народно
събр ание на 25 февруари 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
1380

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 16

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-майор Нейко Ненов
Ненов от длъжността заместник-началник на
отбраната и от военна служба, считано от
28 януари 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
1277
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УКАЗ № 17

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Любчо
Спасов Тодоров от длъжността заместниккомандир на Сухопътните войски, считано
от 30 юни 2015 г.
2. Назначавам бригаден генерал Любчо
Спасов Тодоров на длъжността командващ на
Съвместното командване на силите, считано
от 30 юни 2015 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Любчо
Спасов Тодоров с висше офицерско звание
„генерал-майор“, считано от 30 юни 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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УКАЗ № 18

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож да вам кон т раа д м и ра л Георг и
Цветанов Мотев от длъжността заместниккома н д ва щ на С ъвмес т но т о кома н д ва не
на силите и от военна служба, считано от
21 февруари 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
1279

УКАЗ № 19

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Златко
Тонев Златев от длъжността командир на 24та авиационна база, считано от 21 февруари
2015 г.

ВЕСТНИК
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2. Назначавам бригаден генерал Златко
Тонев Златев на длъжността заместник-командващ на Съвместното командване на
силите, считано от 21 февруари 2015 г.
3. Удостоявам бригаден генерал Златко
Тонев Златев с висше офицерско звание „генерал-майор“, считано от 21 февруари 2015 г.
4. Назначавам бригаден генерал Златко
Тонев Златев за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командващ
на Съвместното командване на силите за
времето от 21 февруари до 29 юни 2015 г.
включително.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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УКАЗ № 20

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобож давам бригаден генерал Стефан
Христов Пет ров от длъж ност та началник
на щаба на Съвместното командване на
си ли т е и о т военна сл у жба, счи та но о т
4 март 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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УКАЗ № 21

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назнача ва м пол ковн и к Пе т ьо Хрис т о в М и рч ев н а д л ъ ж н о с т т а ко м а н д и р
на 2 4 -та а виа ц ион на база, сч и та но о т 21
февруар и 2015 г.
2. Удостоявам полковник Петьо Христов
Мирчев с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 21 февруари 2015 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
1282

УКАЗ № 22

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам капитан I ранг Димитър
Василев Йорданов на длъжността началник на
щаба на Съвместното командване на силите,
считано от 4 март 2015 г.
2. Удостоявам капитан I ранг Димитър
Василев Йорданов с висше офицерско звание
„комодор“, считано от 4 март 2015 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 февруари 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
1283
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б) Софийска опера и балет – 72 лв. на
продаден билет;
в) Софийска фи л хармони я – 70 лв. на
продаден билет;
г) Държавен фолклорен ансамбъл „Филип
Кутев“ – 53 лв. на продаден билет;
д) Държавен музикален и балетен център – София – 61 лв. на продаден билет.
2. Държавни културни институти извън
посочените в т. 1:
а) експериментални институти – 27 лв. на
продаден билет;
б) драматични театри – 13,50 лв. на продаден билет;
в) драматично-куклени театри – 16 лв. на
продаден билет;
г) куклени театри – 11 лв. на продаден
билет;
д) опери и оперно -т еат ра л н и цен т ро ве – 60 лв. на продаден билет;
е) музикално-драматични театри и театрално-музикални центрове – 40 лв. на продаден
билет;
ж) филхармонии и симфониети – 50 лв. на
продаден билет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 23а, ал. 3, т. 1 от Закона за закрила
и развитие на културата.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Член единствен влиза в сила от 1 януари 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1284

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности
в областта на сценичните изкуства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи
дейности в областта на сценичните изкуства,
както следва:
1. Държавни културни институти с национално значение:
а) Народен театър „Иван Вазов“ – 27 лв.
на продаден билет;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за предаване на радиоактивни отпадъци
на Държавно предприятие „Радиоактивни
отпадъци“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни
отпадъци на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя Наредбата за условията и реда
за предаване на радиоактивни отпадъци на
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“, приета с Постановление № 164 на
Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 64
от 2004 г.).
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§ 2. От мен я Постановление № 164 на
Министерския съвет от 2004 г. за приемане
на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДВ,
бр. 64 от 2004 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията, редът и сроковете за предаване на
радиоактивни отпадъци (РАО) на Държавно
предприятие „Радиоактивни отпадъци“, наричано по-нататък „държавното предприятие“,
както и категориите и видовете РАО, които
не подлежат на предаване на държавното
предприятие.
Чл. 2. (1) На предаване на държавното
предприятие подлежат:
1. радиоактивни отпадъци, които се генерират в резултат на дейността на лицензианти и
титуляри на разрешения (генератори на РАО)
по смисъла на Закона за безопасно използване
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
2. радиоактивни отпадъци от предишни
практики;
3. радиоактивни отпадъци, чийто собственик не е известен;
4. радиоактивни отпадъци, внесени на
територията на Република България и които
не могат да бъдат върнати обратно;
5. радиоактивни отпадъци, генерирани в
резултат на дейността на генератори на РАО,
които са обявени в несъстоятелност или
ликвидация;
6. радиоактивни отпадъци, получени по
реда на чл. 17, т. 4, букви „а“ и „б“ ЗБИЯЕ;
7. радиоактивни отпадъци, обявени за такива от Министерския съвет съгласно чл. 75,
ал. 2 ЗБИЯЕ;
8. радиоактивни отпадъци като освободен
следствен материал.
(2) Не подлежат на предаване на държавното предприятие:
1. радиоактивни отпадъци, станали собственост на държавното предприятие в резултат
на прехвърляне на ядрено съоръжение или
на части от него въз основа на Решение на
Министерския съвет;
2. отпадъци от миннодобивната промишленост;
3. отработено ядрено гориво.
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Чл. 3. (1) Държавното предприятие е длъжно да приема всички РАО по чл. 2, ал. 1.
(2) Лицата, в резултат на чиято дейност
се генерират радиоактивни отпадъци, поемат
разходите, свързани с управлението на радиоактивните отпадъци от тяхното образуване до
погребването им, включително мониторинга
на хранилищата след затварянето им.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДАВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЪРЖАВНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Раздел I
Общи условия и ред за предаване
Чл. 4. Генераторите на РАО са длъжни:
1. да предават своевременно генерираните
от тях РАО;
2. да поддържат актуални данни за количествата генерирани РАО.
Чл. 5. (1) Държавното предприятие извършва входящ контрол на РАО.
(2) Входящият контрол при предаване на
РАО от ядрено съоръжение включва преглед на съпроводителната документация и
идентифициране на основните радиологични
характеристики на РАО.
(3) Входящият контрол при предаване на
РАО от обект с източници на йонизиращи
лъчения (ИЙЛ) включва проверка на място
за съответствие с данните съгласно заявлението по чл. 6.
(4) Входящият контрол на РАО от предишни практики и от неизвестен собственик се
извършва след предаването им в държавното
предприятие и включва определяне на основните радиологични характеристики на РАО.
Чл. 6. (1) Генераторът на РАО от обекти
с ИЙЛ подава до държавното предприятие
писмено заявление за предаване на РАО.
(2) Заявлението трябва да съдържа данни
съгласно приложение № 1.
(3) В 10-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1 държавното предприятие
изпраща на генератора на РАО потвърдително
писмо, в което го уведомява за организацията
по предаване, превозване и приемане на РАО,
включително за датата на предаване на РАО.
(4) Предаването на РАО се извършва не
по-късно от една година след получаване на
заявлението по ал. 1.
(5) Предаването на РАО се извършва въз
основа на подписан договор между държавното
предприятие и генератора на РАО. В договора
се посочват броят и видът на предаваните
опаковки с РАО, радионуклидният състав и
дължимата към фонд „Радиоактивни отпадъци“ вноска съгласно утвърдената от фонд
„Радиоактивни отпадъци“ методика.
Чл. 7. Генераторът на РАО от ядрено съоръжение (ЯС) предава РАО съобразно съгласуван с държавното предприятие годишен
план-график за предаване/приемане на РАО.
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Чл. 8. За предаването и приемането на
РАО се съставя предавателно-приемателен
протокол, съдържащ данни съгласно приложение № 2 – за радиоактивни отпадъци от
обект с източници на йонизиращи лъчения,
и приложение № 3 – за радиоактивни отпадъци от ЯС.
Чл. 9. Радиоактивните отпадъци стават
държавна собственост с подписването на предавателно-приемателния протокол по чл. 8 и
държавното предприятие поема отговорността
за тяхното управление по реда на Наредбата
за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, приета с Постановление
№ 185 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ,
бр. 76 от 2013 г.).
Раздел II
Особени случаи
Чл. 10. (1) Радиоактивните отпадъци по
чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, които се съхраняват в
обекти, различни от съоръженията на държавното предприятие, могат да бъдат предавани
и при условия, по ред и в срокове, определени в специална програма на държавното
предприятие.
(2) Специалната програма се изготвя въз
основа на:
1. информацията за инвентарните количества и характеристиките на съхраняваните
РАО;
2. оценката на риска при съхраняване на
отработени източници на йонизиращи лъчения
в обект с ИЙЛ;
3. текущия капацитет на съоръженията на
държавното предприятие.
(3) За предаването на РАО по ал. 1 се
прилагат съответно чл. 6 – 9, доколкото не
е предвидено друго в специалната програма
по ал. 1.
(4) Специална програма за приемане на РАО
се изготвя ежегодно и се съгласува с председателя на Агенцията за ядрено регулиране
(АЯР) до началото на съответната година.
(5) Специалната програма по ал. 1 е част
от годишната програма на държавното предприятие за приемане на РАО и изпълнението
є е приоритетно.
(6) Радиоактивни отпадъци от специалната
програма, които по обективни причини не са
били предадени на държавното предприятие,
автоматично се прехвърлят в специалната
програма за следващата календарна година.
Чл. 11. Радиоактивните отпадъци по чл. 2,
ал. 1, т. 3, 4, 5 и 8 се приемат от държавното
предприятие въз основа на заповед на председателя на АЯР, в която се определят условията,
редът и сроковете за тяхното приемане.
Раздел III
Предоставяне на информация и планиране
Чл. 12. Държавното предприятие изготвя
писмени отчети до председателя на АЯР за:
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1. приетите РАО от ядрените съоръжения
и от обектите с ИЙЛ – на тримесечие;
2. изпълнението на специалната програма – ежегодно до 31 януари на следващата
година;
3. в останалите случаи – до един месец
след приемането им.
Чл. 13. (1) Държавното предприятие информира по подходящ достъпен начин генераторите на РАО от обекти с ИЙЛ, включително
чрез интернет за:
1. създадената организация по предаването на РАО, включително за методиката за
определяне на дължимите вноски към фонд
„Радиоактивни отпадъци“;
2. включването им в специалната програма
на държавното предприятие.
(2) Годишният план-график за предаване/
приемане на РАО от ядрено съоръжение се
включва в програмата за управление на РАО
по чл. 12 от Наредбата за безопасност при
управление на радиоактивните отпадъци.
(3) Държавното предприятие поддържа база
данни за всички приети РАО.
Чл. 14. (1) За изпълнение на дейностите
по управление на РАО държавното предприятие разработва годишен и 3-годишен
план-график за последващото преработване
и кондициониране на приеманите и съхранявани РАО от ядрените съоръжения и от
обектите с ИЙЛ.
(2) План-графиците по ал. 1 са част от
годишната и 3-годишната програма по чл. 86,
ал. 1, т. 3 ЗБИЯЕ.
(3) Одобрените от управителния съвет на
фонд „Радиоактивни отпадъци“ програми по
ал. 3 са основание за финансиране на дейността на държавното предприятие.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Радиоактивни отпадъци от предишни
практики“ са радиоактивни отпадъци, генерирани вследствие на извършвана в миналото
дейност с радиоактивен източник в обект
(с ИЙЛ или ЯС), за който няма валидна
лицензия и/или разрешение по ЗБИЯЕ или
предишeн лицензиант, който да бъде държан
отговорен за изпълнение на изискванията
по ЗБИЯЕ.
2. „Генератор на РАО“ е всяко юридическо лице, което притежава лицензия и/или
е титуляр на разрешение по реда на ЗБИЯЕ
за извършване на съответна дейност, в резултат на която се получават радиоактивни
отпадъци.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Председателят на АЯР дава указания
по прилагането на наредбата и издава ръководства, методики и други вътрешни актове
за прилагането на наредбата.
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§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 77, ал. 3 от Закона за безопасно използване
на ядрената енергия.
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
1. Идентификационни данни на лицето, предаващо РАО.
2. Регистрационен номер на лицензия/разрешение, издадени от председателя на АЯР, за
дейностите, в резултат на които са генерирани
предаваните РАО.
3. Радионуклиден състав на предаваните РАО,
когато е известен.
4. Произход и характеристики на РАО.
5. Тип и идентификационни данни на опаковъчния комплект.
6. Обща активност, когато е известна.
7. Мощност на дозата на повърхността на
опаковката РАО.
8. Общо тегло на опаковката РАО.
9. Данни за повърхностно радиоактивно замърсяване на опаковката РАО.
10. Място на предаване на РАО.
11. Декларация за внесена дължима вноска
във фонд „Радиоактивни отпадъци“.

Приложение № 2
към чл. 8
За радиоактивни отпадъци от обект с ИЙЛ
1. Тип и идентификационни данни на опаковъчния комплект.
2. Произход и характеристики на РАО.
3. Радионуклиден състав и обща активност,
когато е известно.
4. Мощност на дозата на повърхността на
опаковката РАО.
5. Общо тегло на опаковката РАО.
6. Повърхностно радиоактивно замърсяване
на опаковката РАО.
7. Дата на издаване на протокола.
8. Опис на документацията, въз основа на която
се издава протоколът, включително протоколи за
квалификация и за проверка на съответствието.
9. Идентификационните данни на лицето,
предаващо РАО.
10. Име и подпис на длъжностното лице,
упълномощено за предаването на РАО.
11. Име и подпис на длъжностното лице,
упълномощено от държавното предприятие за
приемането на РАО.

Приложение № 3
към чл. 8

За радиоактивни отпадъци от ЯС
1. Тип и идентификационни данни на опаковъчния комплект.
2. Произход и характеристики на РАО – поток, вид на РАО, допълнителна категория РАО,
морфологичен състав, тегло/обем.
3. Радионуклиден състав и обща активност,
когато е известно.
4. Оценка за съответствието на РАО с критериите за приемане за последващо обработване.
5. Мощност на дозата на повърхността на
опаковката РАО.
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6. Дата на издаване на протокола.
7. Име и подпис на длъжностното лице, упълномощено от генератора на РАО за предаването
на РАО.
8. Име и подпис на длъжностното лице,
упълномощено от държавното предприятие за
приемането на РАО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36
ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за финансово подпомагане на дейността на
извънучилищните педагогически учреждения
в системата на народната просвета
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят
условията и редът за предоставяне на средства
от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността на обслужващите звена
по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната
просвета – извъну чилищни педагогически
учреждения.
(2) Средствата от държавния бюджет за
финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения
се предоставят за покриване на разходи за
персонал и за издръжка.
(3) Постановлението не се прилага за извънучилищните педагогически учреждения,
които се финансират по стандарти за делегираните от държавата дейности – ресурсни
центрове за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици
със специални образователни потребности,
астрономически обсерватории и ученически
общежития.
Чл. 2. (1) Средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността
на извънучилищните педагогически учреждения се предоставят чрез бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет в
размер, определен съгласно приложение № 1
и приложение № 2.
(2) Годишният размер на средствата се
определя на базата на броя на учениците в
дневна форма на обучение към 1 януари на
съответната година в информационната система „Админ“ за общината.
(3) При наличие на едно звено, изпълняващо дейности, свързани с развитието на
интересите, способностите и потребностите
на децата и учениците в областта на науката,
техниката, технологията, изкуствата, отдиха
и спорта, средствата се предоставят в пълния
размер съгласно приложение № 1.
(4) За второ и следващо звено без междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение и логопедичните центрове
се предоставят допълнително по 50 на сто
от размера на средствата съгласно приложение № 1.
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(5) Първостепенният разпоредител с бюджет
разпределя средствата от държавния бюджет,
определени по реда на ал. 3 и 4, между всички
извънучилищни педагогически учреждения,
изпълняващи дейности, свързани с развитието
на интересите, способностите и потребностите
на децата и учениците в областта на науката,
техниката, технологията, изкуствата, отдиха
и спорта.
(6) Допълнителни средства за осъществяване на дейността на извънучилищните
педагогически учреждения, извън определените по ал. 3 и 4, се осигуряват от бюджета
на съответния първостепенен разпоредител с
бюджет и от собствени приходи на звеното.
Чл. 3. (1) Средствата от държавния бюджет
за финансово подпомагане се предоставят на
извънучилищни педагогически учреждения,
които са открити не по-късно от 31 декември
2014 г.
(2) Средствата се предоставят на извънучилищните педагогически учреждения за организиране на дейности, свързани с развитието
на интересите, способностите и потребностите
на децата и учениците в областта на науката,
техниката, технологията, изкуствата, отдиха
и спорта, в направления „Наука, техника и
технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“, както и
за диагностика, рехабилитация и корекция
на всички видове комуникативни нарушения.
(3) На междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение се предоставят
средства от държавния бюджет за подпомагане
поддръжката на материалната база.
Чл. 4. (1) Средствата по чл. 2, ал. 1 се предоставят при условие, че извънучилищното
педагогическо у чреж дение има у твърдена
годишна програма, която включва минимален
брой часове преподавателска работа за учебна
година съгласно приложение № 1.
(2) Програмата по ал. 1 се разработва за
календарна година и обхваща дейностите на
звеното от две последователни учебни години, изпълнявани в периода от 1 януари до
31 декември на съответната година.
(3) Междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение и логопедичните
центрове не изготвят годишна програма.
Чл. 5. (1) Извънучилищните педагогически
учреждения изготвят годишната програма по
чл. 4, ал. 1 по образец съгласно приложение
№ 3 в срок до 31 октомври на предходната
година.
(2) Годишната програма се съгласува от
първостепенния разпоредител с бюджет и се
внася за утвърждаване в съответния регионален инспекторат по образованието в срок до
1 декември на предходната година.
(3) Регионалният инспекторат по образованието утвърждава годишната програма на
звеното, ако отговаря на изискванията за минималния брой часове преподавателска работа
за учебна година съгласно приложение № 1.
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(4) Регионалният инспекторат по образованието изготвя обобщена информация за
извънучилищните педагогически учреждения
с утвърдени годишни програми по общини.
Информацията се внася в Министерството на
образованието и науката в срок до 20 декември
на предходната година.
Чл. 6. (1) Отчитането на резултатите от
реализираните годишни програми на извън
училищните педагогически учреждения се
извършва ежегодно след приключване на
календарната година с отчет по образец съгласно приложение № 4.
(2) Отчетът се съгласува от първостепенния разпоредител с бюджет и се представя
за утвърждаване от началника на съответния
регионален инспекторат по образованието в
срок до 20 януари на следващата година.
(3) Регионалният инспекторат по образованието изготвя обобщен доклад за реализиране
на годишните програми на извънучилищните
педагогически учреждения, който се внася в
Министерството на образованието и науката
в срок до 31 януари на следващата година.
(4) Докладът по ал. 3 съдържа:
1. обща информация за областта за постигане на поставените цели;
2. информация по общини за непроведени
изяви, неусвоени средства и причините за това;
3. изводи и предложения.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Годишната програма на извънучилищните педагогически учреждения по чл. 5,
ал. 1 за 2015 г. се съгласува с първостепенния
разпоредител с бюджет и се внася за утвърждаване в съответния регионален инспекторат
по образованието в срок до един месец от
влизане в сила на постановлението.
(2) Регионалният инспекторат по образованието изготвя обобщена информация за
извънучилищните педагогически учреждения
с утвърдени програми по общини, който се
внася в Министерството на образованието и
науката в срок до един месец след изтичане
на срока по ал. 1.
§ 2. (1) Одобрява допълнителни трансфери
за финансово подпомагане на дейността на
извънучилищните педагогически учреждения
за първото полугодие на 2015 г. в размер
2 102 000 лв., разпределени по бюджетите на
общините съгласно приложение № 5.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2015 г. – 2 000 000 лв.,
и на намаление на утвърдените разходи по
„Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение
в предучилищното възпитание и подготовка
и училищното образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие
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на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2015 г. – 102 000 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2 в
размер 102 000 лв. се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под
формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2015 г.
(4) Със сумата 102 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2015 г.
(5) Министърът на образованието и науката
да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и
науката за 2015 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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(6) Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимо
отношения на общините с централния бюджет
за 2015 г.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 34, ал. 3 от Закона за
народната просвета, чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

Годишен размер на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане на извънучилищните
педагогически учреждения
Община с брой ученици в
дневна форма на обучение

Размер на финансовото
подпомагане за едно звено
(лв.)

Минимален брой часове преподавателска работа в годишната
програма

до 1000

12 000

800

от 1001 до 1500

15 000

1000

от 1501 до 2500

20 000

1340

от 2501 до 3500

40 000

2670

от 3501 до 6000

60 000

4000

от 6001 до 15 000

80 000

5340

от 15 001 до 25 000

160 000

10 670

от 25 001 до 45 000

250 000

16 670

над 45 000

420 000

28 000

Забележка. Размерът на финансовото подпомагане за:
Националния дворец на децата е 420 000 лв.;
Логопедичен център – София, е 420 000 лв.;
Логопедичен център – Варна, е 150 000 лв.

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
Годишен размер на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение
Община с брой ученици в дневна форма на обучение

Размер на финансовото подпомагане за едно звено
(лв.)

до 4000

15 000

от 4001 до 10 000

25 000

над 10 001

30 000
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Приложение № 3
към чл. 5, ал. 1
ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г.
за 20…. година*
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА
................................................................................................................................................................................
(наименование на ИПУ)
................................................................................................................................................................................
(населено място)
................................................................................................................................................................................
(община)
................................................................................................................................................................................
(област)
І. Основна стратегическа цел на ИПУ:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
II. Годишни цели:
1. .......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Учебна
година

Брой
групи

Брой деца и
Брой изяви,
ученици, обхва- организир ани
нати в групите
от ИПУ

Брой участия в изяви
на регионално, национално и международн о
ниво

Персонал, назначен по трудови
правоотнош ения
(щ. бр.)

20…/20…
20…/20…
III. Информация за предвидените дейности*
Учебна
година

1

Педагогически персонал
назначен по
трудови право
отношения
(щ. бр.)

брой часове
преподава
телска работа

2

3

4

х

х

х

общо препода
ватели
(к. 2+к. 4)

Общ
брой часове
преподава
телска работа
(к. 3+к. 5)

5

6

7

х

х

на граж брой часове
дански
преподава
договори телска работа

20…/20…
20…/20…
Общо

* Включва информация за двете учебни години в рамките на календарната година, за която е
програмата.
Кратко описание на дейностите: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Директор на ИПУ: ........................................................................................................................................
(име, подпис, печат)
Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет ..............................................................................
(име, подпис, печат)
Утвърдил: Началник на РИО: .....................................................................................................................
(име, подпис, печат)
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Приложение № 4
към чл. 6, ал. 1
О Т Ч Е Т
за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г.
за 20 …. година*
................................................................................................................................................................................
(наименование на ИПУ)
................................................................................................................................................................................
(населено място)
................................................................................................................................................................................
(община)
................................................................................................................................................................................
(област)
Учебна
година*

Брой
групи

Брой деца Брой изя Брой изя Брой участия в
и ученици,
ви, плави, реаизяви на региообхванати в нирани лизирани нално, националгрупите
от ИПУ
от ИПУ но и международно ниво

Получено
финансиране по ПМС
№ 36 от
2015 г. (лв.)

Неизразходвани средства (лв.)

20…/20…
20…/20…
Учебна
година

1

Педагогически персонал

Общ брой планирани часове
назначен
брой пла- на граж- брой планиобщо
преподавателпо трудови
нирани
дански рани часове препода ска работа по
правоотно- часове пре- договори преподававатели
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* Включва се информация за двете учебни години в рамките на календарната година за програмата, която се отчита.
Кратко описание на изпълнението: ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Нереализирани изяви (причини) ...............................................................................................................
Неизразходвани средства (причини) ..........................................................................................................
Получени отличия – ...................................................................................................................................
Директор на ИПУ: .......................................................................................................................................
(име, подпис, печат)
Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет .............................................................................
(име, подпис, печат)
Утвърдил: Началник на РИО: ....................................................................................................................
(име, подпис, печат)
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Приложение № 5
към § 2, ал. 1
Разпределение на средствата за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически
учреждения по бюджетите на общините за първо полугодие на 2015 г.
Община

Средства (лв.)

Община

Средства (лв.)

Благоевград

52500

Bършец

6000

Петрич

30000

Mонтана

30000

Бургас

80000

Белово

Hесебър

10000

Bелинград

30000

Поморие

10000

Пазарджик

40000

Панагюрище

10000

Пещера

10000

Cептември

10000

Перник

40000

Cунгурларе
Aксаково
Bарна

7500
10000
200000

Дългопол

7500

Провадия

10000

Bелико Tърново
Горна Oряховица
Eлена
Павликени

Pадомир

7500

40000

Белене

6000

20000

Hикопол

6000

6000
10000

Плевен

95000

Aсеновград

30000

Cтражица

7500

Пловдив

Белоградчик

6000

Стамболийски

Брегово

6000

Сопот

6000

Борован

6000

140000
10000
6000

Kубрат

7500

Bраца

40000

Лозница

6000

Kозлодуй

10000

Pазград

72500

Mездра

10000

Две могили

Mизия

6000

6000

Pусе

60000

Oряхово

6000

Cилистра

30000

Cевлиево

20000

Kотел

10000

Балчик

10000

Cливен

40000

Генерал Тошево
Kаварна

7500
15000

Девин

6000

Златоград

6000

Tервел

7500

Cмолян

Шабла

6000

Чепеларе

Aрдино

6000

Столична община

Джебел

6000

Ихтиман

20000
6000
315000
10000

Kрумовград

10000

Чирпан

Kърджали

30000

Kазанлък

40000

Tърговище

30000

Mомчилград
Kюстендил
Cапарева баня

7500
30000
6000

Kаспичан

7500

6000

Hови пазар

10000

Ловеч

30000

Шумен

60000

Tетевен

10000

Eлхово

7500

Tроян

10000

„Tунджа“

7500

Берковица

7500

Ямбол

Bълчедръм

6000

Всичко:

1291

40000
2102000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България за периода 2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Безвъзмездната финансова помощ
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България се предоставя и разходва
за реализиране на операциите, предвидени
в програмата, и при условията, определени
в нея, в съответствие с Регламент № 223
на Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица,
наричан по-нататък „Фонда“.
(2) Безвъзмездната финансова помощ се
предоставя и разходва в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност, определени в Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент
(ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ,
L 298 от 26.10.2012 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“.
(3) Предоставянето на безвъзмездна финансова помощ не може да има за цел или за
резултат реализирането на печалба.
(4) При предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ и при нейното разходване
не се допуска конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ)
966/2012.
(5) При кандидатстването, предоставянето и
отчитането на безвъзмездна финансова помощ
Управляващият орган не може да изисква от
кандидатите/бенефициентите предоставяне на
информация и документи, които са налични
при него или при друг първичен администратор
на данни, а ги осигурява служебно. Управляващият орган изисква наново предоставянето
на документи, чиято валидност е изтекла.
(6) При кандидатстването, предоставянето
и отчитането на безвъзмездната финансова
помощ по електронен път се спазват изискванията на Закона за електронното управление.
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Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ
не може да бъде предоставяна за реализиране
на една и съща операция, която едновременно
се финансира с публични средства по друг
проект, програма или процедура.
Чл. 3. Безвъзмездната финансова помощ
се предоставя за изпълнение на утвърдени
операции в съответствие с описанието в оперативната програма.
Чл. 4. (1) Безвъзмездна финансова помощ
се предоставя въз основа на:
1. писмен договор, сключен между ръководителя на Управляващия орган или упълномощено от него лице и партньорската/
партньорските организации;
2. заповед на ръководителя на Управляващия орган или упълномощено от него лице в
случаите, в които бенефициентът и Управляващият орган са в една и съща администрация.
(2) Безвъзмездна финансова помощ се
предоставя след извършване на проверка от
Управляващия орган за съответствие с условието на чл. 2, когато това е приложимо.
(3) Ръководителят на Управляващия орган
или упълномощено от него лице сключва
договора/издава заповедта по ал. 1 в срок
до 10 работни дни от влизането в сила на
решението за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
(4) Когато по обективни причини срокът
по ал. 3 не може да бъде спазен, по искане на
одобрения кандидат този срок може да бъде
удължен на 30 работни дни.
(5) Изменение на договора за безвъзмездна
финансова помощ се извършва по взаимно
съгласие на страните чрез ск лючване на
анекс, а на заповедта за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ – със заповед
за изменението є.
(6) В договора или в заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
могат да се предвидят обстоятелства, при
промяната на които бенефициентът, партньорската организация/партньорските организации уведомяват Управляващия орган,
без да е необходимо изменение на договора,
съответно на заповедта.
Чл. 5. (1) Комуникацията по електронен
път между кандидатите и Управляващия орган
във връзка с предоставянето на безвъзмездна
финансова помощ се осъществява посредством
Информационната система за управление и
наблюдение „ИСУН 2020“.
(2) Условията и редът за подаване на заявления за финансиране и тяхната оценка по
електронен път чрез системата по ал. 1 се
определят с указания на заместник министър-председателя по европейските фондове и
икономическата политика.
(3) При подаване на заявления за финансиране по електронен път документите и
приложенията към тях, за които не е осигурена техническа възможност за подаване по
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електронен път, се подават на хартиен носител
в рамките на определените в изискванията
за кандидатстване крайни срокове. В тези
случаи за дата на подаване на заявлението
за финансиране се счита датата на подаване
по електронен път.
Чл. 6. (1) Не по-късно от 15 декември всяка
година Управляващият орган изготвя годишен
план за разпределение на финансовия ресурс
по операции за следващата календарна година.
(2) Годишният план за разпределение на
финансовия ресурс по операции се утвърждава
от министъра на труда и социалната политика.
(3) Управляващият орган публикува на
своята интернет страница списък на операциите, планирани за съответната година, в срок
не по-късно от 30 декември на предходната
година.
(4) Списъкът на операциите се публикува
под формата на електронна таблица, което
позволява сортиране, търсене, извличане и
сравняване на данните по години, и съдържа
най-малко следната информация:
1. тип операция;
2. име и адрес на бенефициента/партньорската организация/партньорските организации;
3. общ размер на предвиденото финансиране за операцията за съответната година по
източници на финансиране – в съответствие
с утвърдените стойности в годишния план
по ал. 1;
4. кратко описание на операцията;
5. очаквани резултати.
(5) Всяко изменение на годишния план по
ал. 1 се утвърждава от министъра на труда и
социалната политика.
(6) В слу чаите по а л. 5 пром яната се
отразява в списъка на операциите по ал. 3
и се публикува на интернет страницата на
Управляващия орган в срок до 7 работни дни
от датата на утвърждаване на изменението.
Чл. 7. (1) Заявления за финансиране по
обявени операции се подават чрез формуляр
по образец, посочен в изискванията за кандидатстване и отговарящ на одобрения от
заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика
образец на формуляр.
(2) За финансиране на дейности чрез бюджетна линия бенефициентът подава за одобрение финансов план по образец, утвърден
от министъра на финансите.
Чл. 8. (1) Безвъзмездна финансова помощ
може да получи кандидат, който от момента
на кандидатстване за безвъзмездна финансова
помощ до момента на предоставянето є не
попада в никоя от категориите, определени
в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и
чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012.
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(2) Обстоятелствата по ал. 1 се доказват
в съответствие с чл. 143, параграфи 1 и 4 от
Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на
Комисията от 29 октомври 2012 г. относно
правилата за прилагане на Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза (ОВ, L 362 от 31.12.2013 г.).
(3) Не могат да участват в процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ кандидати:
1. при които член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ
такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната
разпоредба на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с ръководителя на Управляващия орган;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(4) Изискванията по ал. 1 и 3 се прилагат и за всички лица, които са овластени да
представляват кандидатите.
(5) Изискванията по ал. 1 и 3, включително към лицата по ал. 4, не се отнасят за
бюджетните предприятия.
(6) В изискванията за кандидатстване по
конкретните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ могат да се определят и други изисквания към кандидатите, като
се посочват и съответните документи, с които
се доказва изпълнението на тези изисквания.
Допълнителните изисквания към кандидатите
не могат да променят критериите за подбор на
партньорски организации, така както същите
са определени в оперативната програма.
(7) Обстоятелствата по ал. 1, 3 и 6 се доказват:
1. при кандидатстване – с декларации;
2. при сключване на договора или издаване
на заповедта за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ:
а) с официални документи, издадени от
съответните компетентни органи – за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, или заверени копия от тях, доколкото
в специален закон не се изисква копията да
бъдат нотариално заверени;
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани
на предходен етап, или когато е настъпила
промяна във вече декларирани обстоятелства.
Г л а в а

в т о р а

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Процедура на подбор на операции
Чл. 9. (1) По оперативната програма за
храни се реализират четири типа операции:
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1. закупуване на хранителни продукти;
2. предоставяне на индивидуални пакети
хранителни продукти;
3. осигуряване на топъл обяд;
4. техническа помощ.
(2) Операциите по ал. 1 са допустими, ако
отговарят на критериите, посочени в оперативната програма, както следва:
1. да са извършени между 1 декември 2013 г.
и 31 декември 2023 г.;
2. да не са били физически завършени
или изцяло осъществени преди подаването
на заявление за финансиране по оперативната програма от страна на бенефициента
до Управляващия орган, независимо дали
всички свързани плащания са направени от
бенефициента или не;
3. в случай на изменение на оперативна програма разходите, станали допустими поради
това изменение, са допустими единствено от
датата на подаване на искането за изменение
до Европейската комисия;
4. извършват се на територията на Репуб
лика България;
5. храните се предоставят на най-нуждаещите се лица безвъзмездно;
6. получават подкрепа единствено по оперативната програма, съфинансирана от Фонда,
и не се финансират от други инструменти на
Съюза и/или от националния бюджет;
7. включват само допустими разходи в
съответствие с раздел III от постановлението;
8. попадат в обхвата на Фонда и на оперативната програма;
9. по целесъобразност вземат предвид и:
а) насърчаване равенството между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на
социалните измерения на пола;
б) недопускане на всякаква дискриминация на основата на пол, расов или етнически
произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация
по отношение на получаването на достъп
до Фонда и подкрепяни от него програми и
операции;
10. съответстват на приложимото право на
Съюза и на националното право, свързано с
безопасността на хранителните продукти – за
операциите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3, включително, когато е приложимо, съответстват и на
изискванията на европейското и националното
законодателство в сферата на обществените
поръчки;
11. видовете храни са подбрани въз основа
на обективни критерии, свързани с потребностите на целевата група, и са определени след
отчитане на техния принос към балансираното хранене на най-нуждаещите се лица – за
операциите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3;
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12. предвидените дейности в рамките на
операцията гарантират, че при предоставянето
на подпомагането с храни се зачита достойнството на най-нуждаещите се лица;
13. предвиждат механизми за избягване
на разхищението на храни, с изключение на
операцията по чл. 9, ал. 1, т. 4;
14. предвиждат механизъм за предлагане на съпътстващи мерки в съответствие с
описанието в програмата, с изключение на
операциите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 4;
15. да са в рамките на наличния бюджет
и да имат ясни и реалистични количествени
резултати.
(3) Операциите по чл. 9, ал. 1, т. 1 са допустими и ако се реализират от административна
структура в рамките на Управляващия орган
и са определени с негова заповед.
(4) Операциите по чл. 9, ал. 1, т. 2 са допустими и ако:
1. предвиждат да бъдат изпълнявани от
партньорска организация/партньорски организации, избрани в съответствие с критериите
за подбор, посочени в оперативната програма;
2. гарантират териториалното покритие
на страната.
(5) Операциите по чл. 9, ал. 1, т. 3 са
доп устими и ако е предви дено да бъдат
изпълнявани от партньорска организация/
партньорски организации, избрани в съответствие с критериите за подбор, посочени в
оперативната програма.
(6) Операциите по чл. 9, ал. 1, т. 4 са допустими и ако съответстват на обхвата на
дейностите, извършвани от структурите за
управление и контрол, както е описано в
оперативната програма, и осигуряват ефективност и ефикасност при разработването и
изпълнението на програмата.
Чл. 10. Операциите по чл. 9, ал. 1 се утвърждават от ръководителя на Управляващия
орган преди обявяването на съответните
процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата.
Чл. 11. Срокът за обявяване на процедурите
за реализиране на операциите по чл. 9, ал. 1,
т. 1, 2 и 3 е не повече от 10 работни дни след
утвърждаване на операциите от ръководителя
на Управляващия орган.
Раздел II
Процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ
Чл. 12. В допълнение към принципите по
чл. 1, ал. 2 процедурите за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ се провеждат
в съответствие и с принципите на:
1. свободна и лоялна конкуренция, и
2. равнопоставеност и недопускане на
дискриминация.
Чл. 13. Утвърдените по програмата операции се реализират чрез:
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1. процедури за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за операциите
по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 3;
2. процедури за подбор за операциите по
чл. 9, ал. 1, т. 2;
3. бюджетна линия за операциите по чл. 9,
ал. 1, т. 4.
Чл. 14. (1) Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
е тази, при която заявления за финансиране
може да подаде само кандидат, който е изрично
посочен в съответната операция, утвърдена от
ръководителя на Управляващия орган, като
бенефициент, който може да получи безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на
дадена дейност.
(2) Процедурата за директно предоставяне
се извършва на следните етапи:
1. подготовка и одобрение от Управляващия
орган на изисквания за кандидатстване, които
се предоставят на кандидата заедно с покана
за представяне на заявление за финансиране
и се публикуват на интернет страницата на
Управляващия орган;
2. представяне на заявления за кандидатстване от кандидата в съответствие с изискванията за кандидатстване;
3. оценка на получените заявления;
4. издаване на решение на ръководителя
на Управляващия орган за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ;
5. сключване на договор/издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
(3) Оценката на всяко заявление за финансиране се извършва в срок до 20 работни дни
от датата на подаването му или от крайния
срок за подаване на заявления за финансиране,
в случай че в изискванията за кандидатстване
е предвиден такъв.
(4) Решението по ал. 2, т. 4 се издава в
срок до 10 работни дни от приключване на
оценката по ал. 3.
(5) В случаи на установени в процеса на
оценка непълноти и/или нередовности на
заявлението за финансиране то може да бъде
връщано мотивирано на кандидатите, като се
посочва срок за отстраняването им. В тези
случаи срокът по ал. 3 спира да тече до датата
на отстраняване на непълнотите, съответно
нередовностите.
(6) Кандидатите следва да бъдат информирани чрез електронна поща или на хартиен
носител за всяко изменение на изискванията
за кандидатстване в срок до 5 работни дни
от утвърждаване на изменението.
(7) Ръководителят на Управляващия орган прекратява със заповед процедурите на
директно предоставяне в случаите, в които:
1. не са постъпили заявления за финансиране, в случай че е определен краен срок
за подаване;
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2. е спряно финансирането по оперативната
програма от страна на Европейската комисия
или финансирането ще бъде спряно преди
приключване на оценителния процес;
3. при откриването и провеждането на
п роцед у рата са доп уснат и нару шени я на
принципите по чл. 1, ал. 2 и чл. 12.
(8) Ръководителят на Управляващия орган
определя с вътрешни правила реда за провеждане на процедурата на директно предоставяне.
Чл. 15. Процедурите за подбор за изпълнение на утвърдени операции по чл. 9, ал. 1,
т. 2 са тези, при които:
1. всеки кандидат представя заявление за
финансиране, в което разработва концепция
за изпълнение на операцията, чрез формуляр по образец в съответствие с условията,
определени в оперативната програма, и с
изискванията за кандидатстване въз основа
на публикувана обява;
2. заявленията за финансиране се оценяват и се класират в низходящ ред съобразно
условията, посочени в изискванията за кандидатстване;
3. оценката на заявленията се извършва по
утвърдена от ръководителя на Управляващия
орган методология, която е част от изискванията за кандидатстване и пакета документи
към тях;
4. оценката на заявленията се извършва от
оценителна комисия, определена със заповед
на ръководителя на Управляващия орган;
5. за финансиране се одобряват по реда на
класирането всички или част от заявленията
за финансиране, чиято оценка е по-голяма или
равна на 85 точки от възможни 100;
6. се издава мотивирано решение по оценителния доклад по чл. 25, ал. 1;
7. за изпълнение на одобрените за финансиране заявления се сключва писмен договор
или се издава заповед за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 16. (1) Изискванията за кандидатстване
по утвърдените операции за реализиране на
процедурите по чл. 13, т. 1 и 2 се одобряват
от ръководителя на Управляващия орган и
съдържат най-малко:
1. цели на операцията;
2. предвидения размер на безвъзмездната
финансова помощ;
3. изисквания за допустимост на кандидата,
когато е приложимо;
4. дейности, допустими за финансиране;
5. разходи, допустими за финансиране;
6. указания към кандидатите за начина на
кандидатстване, сроковете и адреса, на който
да се подават заявленията за финансиране;
7. минимален и максимален срок за изпълнение на операцията, където е приложимо;
8. заявление за финансиране с включени
указания за попълване и списък на приложенията към него;
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9. образец на бюджет с указания за попълването му;
10. образци на други необходими приложения за участие в процедурата;
11. критерии за оценка на заявленията
за финансиране и относителната им тежест,
където е приложимо;
12. проект на договора/заповедта за безвъзмездна финансова помощ;
13. списък на придружителните документи,
с които се доказват установените изисквания
към кандидатите, по преценка на Управляващия орган, необходими за оценката на
заявлението за финансиране;
14. ръководство за изпълнение на договора/
заповедта.
(2) При определянето на списъка от придружителните документи по ал. 1, т. 13 се
спазва разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от Закона
за електронното управление.
(3) След публикуването им изискванията
за кандидатстване могат да се изменят:
1. в резултат на настъпили промени в правото на Европейския съюз или в националното
законодателство;
2. за промяна на финансовия ресурс по
съответната процедура;
3. за удължаване на срока за подаване на
заявления за финансиране по съответната
процедура;
4. за отстраняване на допусната явна фактическа или техническа грешка;
5. при промяна на политика на Европейския
съюз, която има отношение към съответната
процедура;
6. при промяна на оперативната програма.
(4) В случаите по ал. 3 промените в изискванията за кандидатстване се публикуват на
интернет страницата на Управляващия орган.
Чл. 17. (1) Кандидатите могат да искат
разяснения във връзка с изискванията за
кандидатстване, но не по-късно от 11 дни
преди крайния срок за подаване на заявления
за финансиране, когато такъв е предвиден в
съответната процедура.
(2) При процедурите за подбор не могат да се
дават разяснения, които съдържат становище
относно качеството на конкретно заявление за
финансиране или биха довели до нарушаване
на принципите по чл. 12.
(3) Въпросите и разясненията се публикуват на интернет страницата на Управляващия
орган, като разясненията предварително се
утвърждават от ръководителя на Управляващия орган или от оправомощено от него лице.
(4) Представените по реда на ал. 1 разяснения са задължителни за прилагане от
Управляващия орган, оценителната комисия
и от кандидатите.
(5) При обявяването на процедури по чл. 13,
т. 1 и 2 Управляващият орган на програмата
може да организира разяснителна кампания,
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насочена към потенциалните кандидати, в
рамките на 10 дни от датата на публикуване
на обявата за набиране на заявления за финансиране.
Чл. 18. (1) При провеждане на процедурите
по чл. 13 оценката на подадените заявления
за финансиране се извършва от Оценителна
комисия, определена със заповед на ръководителя на Управляващия орган.
(2) Оценителната комисия документира
дейността си в оценителен доклад, обхващащ
дейността по оценката и резултатите от нея.
(3) Съставът на Оценителната комисия се
определя в срок до 5 работни дни след изтичане
на крайния срок за подаване на заявленията
за финансиране, когато такъв е определен в
изискванията за кандидатстване.
(4) Оценителната комисия по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас;
3. необходимия нечетен брой членове с
право на глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко
от трима.
(5) Председателят и секретарят/секретарите
на Оценителната комисия са щатни служители
на Управляващия орган.
(6) Членовете и резервните членове на
Оценителната комисия могат да бъдат щатни служители на Управляващия орган, на
администрацията, в която се намира Управляващият орган, както и външни за тази
администрация лица.
(7) Председателят на Оценителната комисия ръководи и отговаря организационно
и методически за работата на Оценителната
комисия, координира процеса на оценка в
съответствие с процедурите, предвидени в
постановлението, и осигурява безпристрастност на процеса.
(8) Секретарят подпомага председателя
в дейността му, изпълнява всички административни дейности, свързани с оценителния
процес, и отговаря за техническата обезпеченост на дейността на Оценителната комисия.
(9) Броят на лицата, включени в състава
на Оценителната комисия, и изискванията
за квалификацията и професионалната им
компетентност се определят съобразно спецификата на съответната процедура и броя на
получените заявления за финансиране.
Чл. 19. (1) Външните оценители могат да
бъдат:
1. лица от държавната администрация,
които не заемат длъжност в Управляващия
орган;
2. лица, избрани чрез провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от
ръководителя на Управляващия орган;
3. лица от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от
Закона за обществените поръчки;
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4. лица, избрани по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) По реда на ал. 1, т. 2 и 3 се избират
външни оценители само в случаите, когато не
са налице условия за възлагане на обществена
поръчка по реда на Закона за обществените
поръчки.
(3) Ръководителят на Управляващия орган
утвърждава със заповед списък на лицата по
ал. 1, т. 2, който се актуализира при необходимост. Списъкът съдържа имената на лицата
и професионалното направление, в което са
получили образователно-квалификационната
си степен, професионалния им опит и компетентност и научното им звание или степен,
ако имат такива.
(4) Лицата по ал. 1 трябва да имат висше
образование и най-малко 3 години опит в
съответната професионална област или опит
в оценяването на проекти по програми или
оферти по процедури за възлагане на обществени поръчки. Ръководителят на Управляващия орган може да определя допълнителни
изисквания към лицата по ал. 1.
(5) За външни оценители могат да бъдат
определяни и лица от списъка по ал. 3 на
други оперативни програми.
Чл. 20. (1) В процедурата по оценка на заявленията за финансиране могат да участват и:
1. помощник-оценители;
2. наблюдатели.
(2) Лицата по ал. 1 не са членове на Оценителната комисия. Те се определят със заповедта
за определяне на състава на Оценителната
комисия, в която подробно се определят възложените им в процеса на оценка дейности.
(3) Помощник-оценителите са служители
на Управляващия орган и/или лица по чл. 19,
ал. 1, които подпомагат дейността по оценка
и чиято дейност се ограничава до етапите на
оценка, определени в заповедта.
(4) Наблюдателите следят процедурата да
бъде проведена при спазване разпоредбите на
постановлението. Те присъстват на заседанията на комисията, като не могат да влияят по
какъвто и да е начин при оценяването на заявленията за финансиране. При констатиране
на нарушения на процедурата наблюдателят е
длъжен писмено да информира ръководителя
на Управляващия орган. След приключването
на оценителния процес наблюдателят изготвя
доклад за своята дейност до ръководителя
на Управляващия орган по ред, определен в
заповедта за определяне на състава на Оценителната комисия.
(5) Управляващият орган кани писмено
Централното координационно звено да излъчи
свои представители със статут на наблюдатели,
като срокът за писмен отговор е 5 работни дни.
Чл. 21. (1) Председателят, секретарят и
членовете на Оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите трябва да
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притежават необходимата квалификация и
професионална компетентност за изпълнение
на задачите, възложени им със заповедта по
чл. 18, ал. 1.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в
Оценителната комисия.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 966/2012 с някой от кандидатите
в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ;
2. да имат интерес по смисъла на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси от отпускането на безвъзмездна
финансова помощ по конкретната процедура;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с кандидат по процедурата;
4. да са лица, които се намират помежду
си в єерархическа зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация
за спазване на изискванията по ал. 2, т. 2 и
за съответствие с обстоятелствата по ал. 3,
незабавно след като научат имената на кандидатите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния
процес съответното лице по ал. 1 незабавно
информира писмено за това ръководителя
на Управляващия орган и се отстранява от
оценителния процес.
(6) В случаите на свързаност или йерархична зависимост от участие в оценителния
процес се отстраняват толкова лица, колкото
е необходимо, за да се изпълнят съответните
изисквания на ал. 3, т. 3 и 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които член на
комисията не може да изпълнява задълженията
си, той се замества от резервен член. Когато
заместването с резервен член не е възможно,
се изменя заповедта по чл. 18, ал. 1.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други
обективни причини, поради които председателят, секретарят, помощник-оценител или
наблюдател не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, което
притежава необходимата квалификация и
професионална компетентност за изпълнение
на задачите и отговаря на изискванията по
ал. 3, като за това се изменя заповедта по
чл. 18, ал. 1.
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(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване на
изискванията по ал. 2, т. 2 и за съответствие
с обстоятелствата по ал. 3, а мотивите за
промяната се отразяват в оценителния доклад.
Чл. 22. (1) При процедури за подбор всички
подадени в срок заявления за финансиране се
оценяват в съответствие с критериите, посочени в изискванията за кандидатстване. Не се
допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на критериите
по време на провеждането на процедурата,
с изключение на случаите по чл. 16, ал. 3.
(2) Оценката на заявленията за финансиране включва:
1. оценка на административното съответствие и допустимостта;
2. оценка на качеството.
(3) Оценката на получените заявления за
финансиране по утвърдени операции се извършва в срок до 25 работни дни от издаването
на заповедта по чл. 18, ал. 1.
Чл. 23. (1) При процедури за подбор оценката на административното съответствие и
допустимостта може да бъде извършвана от
членовете на Оценителната комисия и/или
от помощник-оценители.
(2) Когато се установи липса на документи
и/или несъответствие с критериите за административно съответствие и допустимост,
комисията писмено изисква кандидатът да
представи липсващите документи и документите за отстраняване на несъответствието,
като определя срок за представянето им, не
по-кратък от 5 работни дни. При необходимост
от повторно изискване на същите документи
Управляващият орган може да определи и
по-кратък срок за тяхното представяне.
(3) Кандидатът няма право да представя
на Оценителната комисия други документи
освен липсващите и тези за отстраняване на
несъответствията. При процедури за подбор
представянето на тези документи не може
да води до подобряване качеството на заявлението за финансиране и до нарушаване на
принципите по чл. 12.
(4) След прик лючване на оценката на
административното съответствие и допустимостта на страницата на Управляващия
орган се публикува списък с предложените за
отхвърляне на този етап на оценка заявления
за финансиране с посочени основания за това.
(5) Кандидатите, чиито заявления са предложени за отхвърляне от Оценителната комисия, могат да подадат писмени възражения
срещу предложението за отхвърлянето им пред
ръководителя на Управляващия орган в срок
5 дни от деня, следващ датата на публикуване
на списъка по ал. 4.
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(6) Възражение може да се подава само
срещу предложението на Оценителната комисия за отхвърляне на съответното заявление
за финансиране на етап оценка на административното съответствие и допустимостта.
(7) С подаване на възражението не могат
да се представят нови документи, които не
са били част от първоначално представеното
заявление за финансиране и/или са допълнени
по реда на ал. 2.
(8) Ръководителят на Управляващия орган
определя със заповед лица, които да извършват
проверка за основателността на получените
по реда на ал. 5 възражения. В проверката не
могат да участват лица, които са участвали
в първоначалната оценка на заявленията за
финансиране.
(9) Лицата по ал. 8 трябва да притежават
необходимата квалификация и професионална
компетентност за изпълнение на задачите и
да отговарят на изискванията по чл. 21, ал. 2
и 3. На лицата по ал. 8 се осигурява достъп
до цялата документация по възражението.
(10) След приключване на проверката на
получените възражения лицата по ал. 8 изготвят писмено становище до ръководителя
на Управляващия орган и до председателя на
Оценителната комисия за основателността на
всяко от възраженията.
(11) Въз основа на списъка по ал. 4, получените по него възражения и становищата по
ал. 10 ръководителят на Управляващия орган
се произнася по основателността на всяко
възражение, като може да изиска от Оценителната комисия допълнително становище по
отделните възражения.
(12) В случай че ръководителят на Управляващия орган прецени, че дадено възражение е основателно, съответното заявление за
финансиране се връща в оценителния процес
на етап оценка на качеството.
(13) Управляващият орган уведомява писмено кандидатите за резултатите от разглеждането на техните възражения в срок 5 дни
след изтичането на срока по ал. 5.
Чл. 24. (1) При процедури за подбор оценката
на качеството на заявленията за финансиране
се извършва най-малко от двама членове на
комисията, независимо един от друг, като те
могат да бъдат подпомагани от помощникоценители.
(2) Окончателната оценка е средноаритметично от двете оценки по ал. 1.
(3) При разлика меж д у двете оценк и,
когато единият оценител предлага за финансиране заявлението, а другият не предлага
за финансиране заявлението, председателят
на комисията възлага оценяването на трето
лице – член на комисията с право на глас.
Окончателната оценка е средноаритметично
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от оценката на третото лице и сходната с
неговата по отношение на праговете за финансиране от първите две оценки.
(4) Кандидатът може писмено да оттегли
своето заявление за финансиране от оценителния процес, като в този случай Оценителната
комисия не разглежда оттегленото заявление.
Оттеглянето на заявлението се записва в
оценителния доклад.
Чл. 25. (1) При процедури за подбор в
срока по чл. 22, ал. 3 председателят на Оценителната комисия предава на ръководителя
на Управляващия орган оценителен доклад,
към който се прилагат:
1. оценителни таблици от всеки етап на
оценката;
2. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния
етап на оценка лица, по образец, утвърден от
ръководителя на Управляващия орган;
3. предложение за финансиране на кандидата, получил най-висок брой точки, и размерът
на безвъзмездната финансова помощ;
4. списък с резервни заявления, класирани
в низходящ ред, които успешно са преминали оценката и могат да бъдат включени при
реализиране на операцията при отказ на
одобрения кандидат да сключи договор или
при прекратяване на договора – след неговото
сключване;
5. списък на предложените за отхвърляне
заявления за финансиране и основанието за
отхвърлянето им;
6. списък на оттеглените по време на оценката заявления за финансиране;
7. копие на заповедта за определяне на
състава на Оценителната комисия и на заповедите за промени в него, ако има такива;
8. декларации по чл. 21, ал. 4;
9. разясненията, които са предоставяни на
кандидатите преди представянето на заявленията за финансиране, както и кореспонденцията, водена с кандидатите по време на
оценителния процес.
(2) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, секретаря и от всички членове на
Оценителната комисия.
(3) Получаването на доклада по ал. 1 се
удостоверява с дата и подпис.
Чл. 26. В срок до 5 дни, след като получи
оценителния доклад – въз основа на него и на
докладите на наблюдателите по чл. 20, ал. 4,
ръководителят на Управляващия орган издава
мотивирано решение за:
1. одобряване на оценителния доклад и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
на предложения за финансиране кандидат;
2. връщане на оценителния доклад за преразглеждане, като посочва основанията за това;
3. отхвърляне на оценителния доклад и за
прекратяване на процедурата, като посочва
основанията за това.
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Чл. 27. Решението по чл. 26, т. 1 съдържа:
1. одобрения за финансиране кандидат,
включително размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена;
2. списък с резервни заявления, които
успешно са преминали оценката;
3. списък на отхвърлените заявления за финансиране и основанието за отхвърлянето им.
Чл. 28. (1) В срок до 5 дни от издаването
на решението по чл. 27, т. 1 Управляващият
орган уведомява писмено одобрения кандидат
по електронен път или на хартиен носител,
като го информира какви допълнителни документи и в какъв срок трябва да представи
в съответствие с чл. 8, ал. 8, т. 2. Срокът за
представяне на документите не може да бъде
по-кратък от 5 работни дни.
(2) В срока по ал. 1 Управляващият орган
уведомява по електронен път или на хартиен
носител и кандидатите по чл. 27, т. 2 и 3.
(3) В срок до 10 работни дни от уведомяването по ал. 2 кандидатите могат да поискат
допълнителни разяснения относно основанията за класирането им.
Чл. 29. Ръководителят на Управляващия
орган издава мотивирано решение за отказ
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ, когато:
1. кандидатът не представи официалните
документи и/или декларации по чл. 8, ал. 8,
т. 2 за доказване на съответните обстоятелства;
2. се установи наличие на двойно финансиране по смисъла на чл. 2;
3. преди момента на сключването на договора или издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
установи несъответствие с друго изискване
за допустимост, посочено в изискванията за
кандидатстване.
Чл. 30. (1) Ръководителят на Управляващия
орган прекратява със заповед процедурите
на подбор на заявления за финансиране в
случаите, при които:
1. не е постъпило нито едно заявление за
финансиране;
2. е спряно финансирането по програмата от
страна на Европейската комисия или финансирането ще бъде спряно преди приключване
на оценителния процес;
3. при откриването и провеждането на
п роцед у рата са доп уснат и нару шени я на
принципите по чл. 12;
4. всички подадени заявления за финансиране са оттеглени от кандидатите.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 кандидатите, подали заявления за финансиране, се
уведомяват по електронен път или на хартиен
носител от ръководителя на Управляващия
орган за прекратяването и нямат право на
обезщетения.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Управляващия орган.
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Чл. 31. (1) Управляващият орган може да
предоставя безвъзмездна финансова помощ
чрез бюджетна линия за изпълнение на утвърдени операции по чл. 9, ал. 1, т. 4.
(2) Предоставянето на помощта по ал. 1
се извършва на следните етапи:
1. представяне на Управляващия орган от
бенефициента на финансов план;
2. оценка от Управляващия орган на финансовия план по отношение на критериите
за административно съответствие и за допустимост на разходите;
3. издаване на решение на ръководителя
на Управляващия орган за одобряване на
бюджетна линия;
4. издаване на заповед за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
(3) Оценката на финансовия план се извършва в срок до 15 дни от датата на подаването му.
(4) Решението по ал. 2, т. 3 се издава в
срок до 5 работни дни от изтичане на срока
по ал. 3.
(5) Финансови ят план се ак т уа лизира
ежегодно въз основа на извършена от бенефициента оценка на изпълнението на плана
или при наст ъпили обстоятелства, които
водят до промяна в размера на необходимия
финансов ресурс.
(6) Актуализираният финансов план по
а л. 5 се п редос та вя о т бенефи ц иен та за
одобрение на Управляващия орган, като в
случаите, в които актуализацията предвижда
промяна в общия размер на безвъзмездната
финансова помощ, договорът/заповедта за
предоставяне на безвъзмездната финансова
помощ се изменя.
(7) Редът за предоставяне на помощта по
ал. 2, в т. ч. оценката по ал. 3, се извършват в
съответствие с вътрешни правила, утвърдени
от ръководителя на Управляващия орган.
Раздел III
Правила за допустимост на разходите по
Оперативна програма за храни
Чл. 32. (1) Средствата по Оперативната
прог рама за х рани, наричана по-натат ък
„Оперативната програма“, се предоставят под
формата на безвъзмездни средства, възлагане на обществени поръчки или съчетание
от двете.
(2) Предоставяните по Оперативната програма средства не могат да бъдат под формата
на помощи по чл. 107, параграф 1 от ДФЕС.
Чл. 33. Разходите по Оперативната програма се считат за допустими, когато отговарят
едновременно на следните условия:
1. да са законосъобразни;
2. да са извършени за дейности, определени
и осъществени под отговорността на Управляващия орган съгласно утвърдените операции;
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3. да са извършени срещу необходимите
разходооправдателни документи – фактури
или други документи с еквивалентна доказателствена стойност съгласно националното
законодателство;
4. да са извършени въз основа на договор
или заповед по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2;
5. изборът на изпълнител за реализираните
дейности (услуги и/или доставки), когато това
е приложимо, да е извършен в съответствие
с действащото национално и с европейското
законодателство;
6. да са действително извършени и платени
през периода за допустимост на разходите
по чл. 22, параграф 2 от Регламент № 223
на Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица;
7. да съответстват на принципите на добро финансово управление, определени в
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза, и
за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.);
8. да са отразени в счетоводната документация на бенефициента/партньорската организация чрез отделни счетоводни аналитични
сметки или в отделна счетоводна система и
да могат да бъдат проследени въз основа на
ефективно функционираща одитна пътека;
9. да са извършени за съфинансирани
продукти и услуги, които са реално доставени, съобразно предварително заложените в
договора или в заповедта за предоставяне на
финансова подкрепа изисквания.
Чл. 34. (1) Безвъзмездните средства по
Оперативната програма могат да бъдат отпускани под формата на:
1. възстановяване на действително направени и платени допустими разходи;
2. възстановяване на базата на разходи за
единица продукт;
3. еднократни суми, които не надхвърлят
левовата равностойност на 100 000 евро публична подкрепа;
4. финансиране с единна ставка, определено чрез прилагане на процент към една или
няколко определени категории разходи.
(2) Възможностите, посочени в ал. 1, могат
да се комбинират в една операция само когато всяка една възможност обхваща различна
категория разходи или когато те се използват
за последващи фази на съответната операция.
(3) Размерите на сумите, посочени в ал. 1,
т. 2, 3 и 4 се определят въз основа на:
1. коректен, справедлив и проверим метод на изчисление, основаващ се на един от
следните видове данни:

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

а) статистически данни или друга обективна
информация;
б) проверени данни за минали периоди за
отделните бенефициенти/партньорски организации или прилагането на техните обичайни
практики за осчетоводяване на разходите;
2. методи и съответни разходи за единица
продукт, еднократни суми и финансиране с
единни ставки, прилагани в други програми
за безвъзмездни средства, финансирани изцяло
от съответната държава членка, за подобен
тип операция и бенефициент/партньорска
организация:
а) ставки, установени в Регламент № 223
на Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица;
б) конкретно за отделния случай на базата
на проектобюджет, договорен предварително
с Управляващия орган, при условие че публичната подкрепа не надвишава левовата
равностойност на 100 000 евро;
3. за целите на прилагането на дял VI от
Регламент № 223 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица сумите, изчислени съгласно формите
на безвъзмездни средства, посочени в ал. 1,
т. 2, 3 и 4, се считат за допустими разходи,
направени и платени от бенефициента/партньорската организация;
4. в изискванията за кандидатстване по
всяка утвърдена операция се определя методът,
приложим за определянето на разходите за
съответната процедура, и условията за изплащане на безвъзмездната финансова помощ.
Чл. 35. (1) Допустими за финансиране по
Оперативната програма са разходите, произтичащи от обхвата на подкрепата на Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица, така, както е посочено в чл. 4 от
Регламент № 223 на Европейския парламент
и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда
за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, и всички разходи, свързани
с изпълнението на дейностите по сключени
договори, обобщени в следните групи:
1. разходи за закупуване на хранителни
продукти;
2. разходи за транспортиране на храните
до складовете на партньорските организации
и разходите за съхраняване под формата на
единна ставка в размер 1 на сто от разходите по т. 1 или в надлежно обосновани случаи – действително възникналите и платените
разходи.
3. административни разходи и разходи
за транспорт и съхранение на храните като
единна ставка в размер 5 на сто от разходите
по т. 1 – за партньорски организации.
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(2) Разходите по ал. 1, т. 2 са допустими,
когато хранителните продукти са закупени от
публичен орган и се предоставят на партньорски организации за раздаване на крайните
потребители.
(3) Допустими за финансиране са само
разходите, изрично посочени като такива в
изискванията за кандидатстване по съответната утвърдена операция.
Чл. 36. В допълнение към чл. 35, ал. 3
следните разходи не са допустими за получаване на подкрепа от Оперативната програма:
1. лихви по дългове;
2. инфраструктура;
3. стоки втора употреба;
4. данък върху добавената стойност, освен
когато той не е възстановим съгласно националното законодателство за облагане с данък
добавена стойност (ДДС);
5. разходи, финансирани по друга операция,
програма или каквато и да е друга финансова
схема, произлизаща от националния бюджет,
от бюджета на Общността или от друга донорска програма.
Чл. 37. Със средства от Оперативната програма се финансират мерки за подготовка,
мониторинг, административна и техническа
помощ, одит, информация, контрол и оценка,
необходими за управлението и изпълнението
на Оперативната програма.
Чл. 38. (1) Разходите по чл. 37 са допустими, когато са необходими за изпълнение на
дейности, посочени в Оперативната програма,
и обобщени в следните групи:
1. разходи за трудови и други възнаграждения и други доходи на физически лица, включително осигурителните вноски, начислени
за сметка на осигурителя върху договореното
възнаграждение, и всички дължими от работодателя плащания съгласно националното
законодателство;
2. разходи за командировки (пътни, дневни и
квартирни); стойността им се определя съгласно Наредбата за командировките в страната
и Наредбата за служебните командировки и
специализации в чужбина или в съответните
нормативни актове на друга държава – членка
на Европейския съюз, в случаите, когато не
е приложимо българското законодателство;
3. разходи за материали, консумативи и
други материални активи, необходими за
подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията
и контрола на Оперативната програма, с
изключение на недопустимите разходи по
чл. 36, ал. 1, т. 2 и 3;
4. разходи за външни услуги, извършвани
от трети лица за дейности, пряко свързани с
подготовката, управлението, координацията,
мониторинга, оценката, информацията и контрола на Оперативната програма;
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5. други преки разходи, пряко свързани с
подготовката, управлението, координацията,
мониторинга, оценката, информацията и контрола на Оперативната програма и свързани
с изпълнението на допустимите дейности.
(2) Разходите за трудови възнаграждения
по ал. 1, т. 1 са допустими, при условие че са
пряко свързани с дейностите по подготовката,
управлението, координацията, мониторинга,
оценката, информацията и контрола на Оперативната програма и са определени в длъжностните характеристики и/или в договорите
за назначаване на служителите.
(3) В случаите, когато служителите по ал. 2
съгласно длъжностната си характеристика
изпълняват и други дейности извън подготовката, управлението, координацията, мониторинга, оценката, информацията и контрола
на програмата, разходите за възнаграждения
се считат за допустими за финансиране по
линия на техническа помощ в размер на процентно съотношение на годишна база между
изпълнените задължения по Оперативната
програма, заложени в длъжностна характеристика, и общо изпълнените задължения по
длъжностна характеристика.
Чл. 39. (1) Разходите за възнаграждения на
служителите от централната и териториалната
администрация на Управляващия орган, извън случаите по чл. 38, ал. 2 и 3, във връзка
с изпълнение на операции по Оперативната
програма са допустими, при условие че:
1. в длъжностната характеристика на служителя по служебно или трудово правоотношение
е включено и изпълнението на конкретни
дейности по утвърдени операции, или
2. е налице сключен договор за услуга
със служителя за изпълнение на конкретни дейности по утвърдени операции извън
установените му по служебно или трудово
правоотношение работно време и задължения.
(2) Размерът на часовата ставка на възнаграждение на служителя за изпълнението на
дейности по утвърдени операции не превишава размера на възнаграждение на часова
база, което лицето получава за изпълнение
на дейности по основното си служебно или
трудово правоотношение.
(3) Лицата по ал. 1, т. 2 не може да отчитат повече от 80 часа месечно във връзка
с управлението и изпълнението на всички
проекти, в които участват, в т. ч. изпълнението на дейности по утвърдени операции по
Оперативната програма.
Чл. 40. (1) За действително платени се считат реално извършените разходи, извършени
от бенефициенти/партньорски организации
в парична форма.
(2) При възстановяване на действително
направени и платени доп устими разходи
максималните размери за всеки отделен вид
разход се определят спрямо общите допусти-
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ми разходи по операцията. В отделни случаи,
когато даден разход е обвързан с друг вид
разход, като основа може да се използват
общите допустими разходи за съответния вид,
с който е обвързан.
Чл. 41. (1) Управляващият орган гарантира, че всички разходооправдателни документи по отношение на разходи по линия на
Фонда за операциите, за които общата сума
на допустимите публични разходи не надвишава левовата равностойност на 1 000 000
евро, са на разположение на Европейската
комисия и на Европейската сметна палата,
при поискване, за период от три години,
считано от 31 декември след предаването на
отчетите, в които са включени разходите по
операцията. Периодът от време се прекъсва
в случай на съдебно производство или при
надлежно обосновано искане на Европейската комисия.
(2) В случай на операции, различни от
горепосочените, всички разходооправдателни
документи се предоставят на разположение за
период от две години, считано от 31 декември
след предаването на отчетите, в които са
включени окончателните разходи по приключената операция.
(3) Управляващият орган може да реши
да приложи за операции, за които общият
размер на допустимите разходи не надвишава
левовата равностойност на 1 000 000 евро,
правилото, посочено в ал. 2.
(4) В изп ъ лнение на разпоредби т е на
чл. 51, параграф 2 от Регламент № 223/2014 г.
Управляващият орган ще информира бенефициентитите/партньорските организации за
началната дата на периода, в който документите следва да се съхраняват.
(5) Дейностите по архивиране и съхранение
на счетоводните документи се извършват в
съответствие с изискванията на Закона за
счетоводството и чл. 51 от Регламент (ЕО)
№ 223/2014 в зависимост от това кой срок на
съхранение е по-дълъг.
(6) В случай че национален нормативен акт
или нормативен акт на Общността предвижда
по-дълъг срок за съхранение на документи, се
прилагат съответните специфични разпоредби
на националния нормативен акт или на акта
на Общността.
Чл. 42. Всяко плащане, получено от бенефициента/партньорската организация, произтичащо от договорна санкция в резултат на
нарушение на договор между бенефициента
и трета страна или страни, или извършено в
резултат на оттеглянето на оферта от трета
страна, избрана по правилата за възлагане на
обществени поръчки, не се смята за приход
и не се приспада от допустимите разходи за
операцията.
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ПРОЦЕС НА ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Чл. 43. (1) Верифицирането на разходите
от Управляващия орган е цялостен процес
на наблюдение и контрол върху физическия
напредък на реализираните операции, финансирани по Оперативната програма, с цел
потвърждаване допустимостта на дейностите
и разходите, извършени от бенефициента/
партньорската организация.
(2) Съгласно чл. 32 от Регламент № 223
на Европейския парламент и на Съвета от
11 март 2014 г. относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуж даещите се лица
процесът на верифициране на разходите се
осъществява чрез документални проверки на
всяко искане за плащане, подадено от бенефициента, включително на придружаващата
го документация, и проверки на място при
бенефициента и/или крайните потребители.
Раздел I
Документални проверки
Чл. 44. (1) Документалните проверки се
осъществяват при всяко искане за плащане,
подадено от бенефициента/партньорската организация, включително на придружаващата
го документация, удостоверяваща извършените дейности и разходи.
(2) По време на проверките по ал. 1 се
проверява най-малко дали:
1. искането за плащане е вярно съставено;
2. съфинансираните стоки и/или услуги са
действително доставени и/или извършени с
изключение на декларираните за възстановяване разходи в авансови плащания, изплатени
към изпълнителите по договори;
3. декларираните за възстановяване разходи
са извършени въз основа на фактури и други
документи с равностойна доказателствена
стойност;
4. декларираните разходи са извършени
за изпълнение на операции, одобрени за финансиране съгласно критериите, приложими
за Оперативната програма, както и на приложимото право на Съюза и приложимото
национално законодателство;
5. са спазени условията на програмата;
6. декларираните разходи съответстват на
приложимото право на Съюза и на приложимото национално законодателство, включително
по отношение на правилата за възлагане на
обществени поръчки и хоризонталните принципи на политиките;
7. представените разходооправдателни и
други документи, доказващи извършените
разходи/дейности, са надеждни и е налична
адекватна одитна пътека;
8. декларираните разходи не съдържат недопустим данък върху добавената стойност;
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9. всички документи, свързани с изпълнението на операциите, необходими за осигуряване
на адекватна одитна пътека, се съхраняват
съгласно чл. 51 от Регламент (ЕС) № 223/2014;
10. са предприети подходящи мерки за
изпълнение на констатациите/препоръките
на Одитния орган и други национални и европейски контролни и одитни органи относно
изпълнението на Оперативната програма;
11. осъществените мерки за информираност
и публичност са в съответствие с приложимото
право на Съюза и приложимото национално
законодателство.
(3) Документалните проверки се извършват
от служители на Управляващия орган.
Раздел II
Проверки на място
Чл. 45. В хода на изпълнението на сключените договори/издадените заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмата Управляващият орган извършва
проверки на място при партньорската/партньорските организации и/или при крайните
потребители.
Чл. 46. (1) При операциите по чл. 9, ал. 1,
т. 1 Управляващият орган проверява дали
закупеното количество хранителни продукти
по видове, както и тяхната доставка до склада
на партньорската/партньорските организации, ако той ги предоставя директно, или
до складовете на негови партньори, когато
това е приложимо, отговарят на заложеното
в сключения/те договор/и с изпълнителя/ите
на обществената поръчка.
(2) Официалният контрол върху храните,
тяхното пакетиране, етикетиране и транспортиране в склада на партньорската/партньорските организации, ако той ги предоставя
директно, или до складовете на негови партньори, когато това е приложимо, се извършва
от Българската агенция по безопасност на
храните по реда на Закона за храните.
Чл. 47. (1) При операциите по чл. 9, ал. 1,
т. 2 Управляващият орган осъществява контрол на разпределението на хранителните
продукти от партньорските организации до
крайните потребители.
(2) Официалният контрол върху храните,
тяхното съхранение и транспортиране от
партньорската организация до временните
пунктове за разпределение се извършва от
Българската агенция за безопасност на храните по реда на Закона за храните.
(3) Управляващият орган извършва проверки и по отношение на предлагането и
реализирането на съпътстващи мерки до
крайните потребители.
Чл. 48. (1) При операциите по чл. 9, ал. 1,
т. 3 Управляващият орган проверява процеса
на осигуряването на храната на лицата от
целевата група, в т. ч. доставките до домовете им или на улицата – за скитащите и
бездомните лица.
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(2) Управляващият орган извършва проверки и по отношение на предлагането и
реализирането на съпътстващи мерки до
крайните потребители.
Раздел III
Годишни док лади/окончателен док лад за
изпълнението на Оперативната програма
за храни
Чл. 49. (1) Управляващият орган изготвя
годишни док ла ди/окон чателен док ла д за
изпълнението в съответствие с делегирания
Регламент (ЕС) № 1255/2014 г. на Комисията
от 17 юли 2014 г. за допълване на Регламент
№ 223/2014 на Европейския парламент и на
Съвета относно ФЕПНЛ, който определя съдържанието на годишните и окончателните
доклади за изпълнението, включително списъка на общите показатели, които трябва да
бъдат отчитани.
(2) От 2015 до 2023 г. Управляващият орган
представя на Европейската комисия до 30 юни
всяка година Годишен доклад за изпълнението
на Оперативната програма, осъществена през
предходната финансова година.
(3) Управляващият орган представя окончателен доклад за изпълнението на Оперативната
програма до 30 септември 2024 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Ръководител на Управляващия орган“
е ръководителят на администрацията, изпълняваща функциите на Управляващ орган на
съответната програма, или част от която е
Управляващият орган на съответната програма
или оправомощено от него длъжностно лице.
2. „Кандидати за безвъзмездна финансова
помощ“ са всички физически и юридически
лица и техни обединения, които кандидатстват
самостоятелно или с други партньорски организации за безвъзмездна финансова помощ
чрез подаване на заявления за финансиране.
3. „Бенефициент“ е публична или частна
структура, която отговаря за започването или
за започването и изпълнението на операции.
4. „Партньорски организации“ са публичноправни организации и/или организации с
нестопанска цел, които пряко или чрез други
партньорски организации доставят храни на
най-нуждаещите се лица в съчетание със
съпътстващи мерки и чиито операции са
избрани от Управляващия орган.
5. „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ е етап от оценката
на заявлението за финансиране, при който
се извършва проверка относно формалното
съответствие на проектното предложение и
на допустимостта на кандидатите и описаните
дейности.
6. „Оценка на качеството“ е оценка по същество на заявленията за финансиране, която
се извършва в съответствие с критериите за
оценка на заявленията.
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7. „Административни разходи“ са разходите,
които са пряко съотносими към дейностите
по съответната операция, свързани с администриране на договора, режийни разходи,
консумативи и материали, наем, експертизи,
осигуряване на публичност и информация,
осъществяване на обратна връзка с крайните
потребители и всички други разходи, които
не спомагат за изпълнението на целите на
договора или на заповедта за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ и не влияят
върху качеството на предоставяните услуги
или дейности.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7a от Закона за нормативните
актове във връзка с чл. 26 и 32 от Регламент
№ 223/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по демографската и социалната политика и
министър на труда и социалната политика
и на изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане към министъра на
труда и социалната политика.
§ 4. Указания за прилагането на детайлизираните правила за допустимост на разходите за
всеки конкретен случай се посочват в изиск
ванията за кандидатстване по съответната
операция от Оперативната програма, без да
противоречат на общностното и националното
законодателство.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1324

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2015 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на правосъдието.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на правосъдието, приет с
Постановление № 215 на Министерския съвет
от 2013 г. (ДВ, бр. 84 от 2013 г.).
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§ 2. В едномесечен срок от влизането
на постановлението в сила министърът на
правосъдието да приведе организационните
структури и административните звена в съответствие с него.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на правосъдието
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, дейността, функциите и числеността на
служителите на Министерството на правосъдието, наричано по-нататък „Министерството“,
и на неговите организационни структури и
административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на правосъдието
е юридическо лице на бюджетна издръжка със
седалище в София и с адрес ул. Славянска 1.
(2) Министерството на правосъдието е
администрация, която подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на
правомощи ята м у, осиг у рява тех ническ и
дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и
юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Раздел I
Правомощия на министъра на правосъдието
Чл. 3. (1) Министърът на правосъдието,
наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на правосъдието и изпълнява всички
останали функции, възложени му с Конституцията на Република България, с международен
договор или с акт на общностното право, със
закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на правосъдието.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
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(3) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен за всеки
конкретен случай заместник-министър.
Чл. 5. Въз основа на Конституцията на
Република България и в изпълнение на законите министърът:
1. осъществява взаимодействието между
съдебната и изпълнителната власт;
2. ръководи дейността по изработването на
проекти на нормативни актове, свързани със
съдебната система и с дейностите, които са
в рамките на неговите правомощия, както и
по изработването на становища по проекти
на нормативни актове, изготвени от други
централни органи на изпълнителната власт;
3. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
4. управлява имуществото на съдебната
власт;
5. предлага проект на бюджет на съдебната
власт и го внася за обсъждане във Висшия
съдебен съвет;
6. осъществява ръководство и контрол на
дейността по охрана на органите на съдебната власт;
7. осъществява дейности, свързани с държавните и частните съдебни изпълнители, с
нотариусите, съдиите по вписванията и със
синдиците;
8. ръководи дейността по подготовката на
проекти на международни договори в правната област и контролира изпълнението им;
9. представлява Република България на
заседанията на Съвета на Европейския съюз
по правосъдие и вътрешни работи в частта
„Правосъдие“;
10. ръководи и контролира подготовката
на материали от негова компетентност, които
се представят пред институциите на Европейския съюз;
11. координира дейността на всички органи и институции в Република България по
въпросите, свързани с Механизма за сътрудничество и оценка, установен с Решение на
Европейската комисия от 13 декември 2006 г.;
12. ръководи дейността по изработването и
внася за разглеждане от Министерския съвет
проекти на актове, с които се приемат мерки
на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на Европейския
съюз в областите, от своята компетентност;
13. осъществява международното правно
сътрудничество и международната правна
помощ по въпроси от своята компетентност;
14. дава становище, изразява съгласие, съответно несъгласие, от името на Република България, когато такова е поискано, за приемане
на други държави за членове на международни
органи и организации или за присъединяване
на държави към международни актове, когато
Министерството на правосъдието е посочено
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за централен орган по силата на устройствените актове на международните органи или
организации или по силата на разпоредби на
международните актове;
15. определя критериите и процедурата за
провеждане на избора на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека
в съответствие с чл. 21 и 23 от Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи и организира провеждането му;
16. организира и провежда процедурата на
избор на кандидат за съдия и за генерален
адвокат в Съда на Европейския съюз и за
съдия в Общия съд;
17. ръководи дейностите, свързани с международното осиновяване по Семейния кодекс, и осъществява функциите, възложени
на Министерството като централен орган по
международните конвенции в областта на
международното осиновяване и закрилата
на децата;
18. осъществява общо ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията;
19. създава и преобразува местата за лишаване от свобода – затвори, поправителни
домове, затворнически общежития и следствени арести;
20. ръководи и контролира инвестиционната дейност в Министерството и в съдебната
система;
21. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 6. (1) При осъществяване на правомощията по чл. 5 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
2. участва в пленарните заседания на Народното събрание и в заседанията на парламентарните комисии;
3. председателства Висшия съдебен съвет;
4. прави предложения по чл. 34 на Закона
за българското гражданство до Президента
на Република България;
5. участва в работата на Министерския
съвет;
6. осъществява контакти и взаимодейства
с другите органи на изпълнителната власт;
7. взаимодейства със съсловни и неправителствени организации по повод упражняването на възложените му правомощия;
8. осъществява взаимодействие и сътрудничи с държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с
международни организации и институции;
9. представя пред Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
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10. представя на главния секретар на Министерския съвет ежегоден доклад за състоянието на администрацията по чл. 62, ал. 1
от Закона за администрацията;
11. представя пред министъра на финансите
ежегоден доклад за състоянието на системите
за финансово управление и контрол.
(2) Министърът създава съвети като експертни консултативни звена за решаване на
експертни проблеми от специалната му компетентност, ръководи и обезпечава дейността им.
Съветите включват експерти и представители
на неправителствени организации, които имат
отношение към дейността на Министерството.
Чл. 7. Министърът формира и провежда
информационната ст ратеги я и политика,
които при спазване разпоредбите на Конституцията и на законите гарантират откритост
и достъпност на дейността на ръководената
от него администрация.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 8. (1) Политическият кабинет включва трима заместник-министри, началник на
кабинета, парламентарен секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“.
(2) Политическият кабинет е на пряко подчинение на министъра и подпомага неговата
дейност при формулиране и разработване на
правителствената политика в областта на
правосъдието, както и при представянето на
тази политика пред обществото.
(3) За реализирането на програмата на
Министерския съвет политическият кабинет
предлага на министъра стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата
компетентност, и следи за тяхното изпълнение, като:
1. периодично събира, обобщава и анализира информацията, необходима за разработването на стратегическите цели и приоритети
на Министерството;
2. разработва стратегически насоки в областта на правосъдието;
3. следи за напредъка по изпълнението
на показателите в рамките на Механизма за
сътрудничество и оценка;
4. съставя и изпълнява Информационната
стратегия и политика на Министерството в
краткосрочен и дългосрочен план;
5. организира работната програма на министъра и връзките с органите на изпълнителната
власт, с неправителствените организации и с
институциите на Европейския съюз;
6. организира връзките на министъра с Народното събрание и с Европейския парламент.
(4) Дейността на политическия кабинет се
подпомага от съветници, експерти и технически сътрудници.
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Чл. 9. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира подготовката и следи за хода
на изпълнение на правителствената програма
в частта „Правосъдие“;
2. изготвя работната програма на министъра
и координира подготовката на докладите, становищата и позициите относно двустранното и
многостранното международно сътрудничество в областта на правосъдието и необходимите
материали за срещите и международните
участия на министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представителите
на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с инстит уциите на
Европейския съюз, както и с политическите
и обществените организации и с гражданите.
Чл. 10. Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
парламентарните групи и комисиите на Народното събрание, на Европейския парламент
и при необходимост го представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на
Министерството материали от дейността на
Народното събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на
законодателна програма на Министерството
и контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените
промени във внесените проекти на закони,
които са в сферата на неговите правомощия;
5. предоставя периодична информаци я
относно приетите закони и решения и я предоставя за анализ и оценка на началника на
политическия кабинет;
6. координира и участва в изработването
на отговори на актуални въпроси и питания
от депутати;
7. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето
им за разглеждане в Министерския съвет до
обнародването на приетия закон в „Държавен
вестник“.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Структура
Чл. 11. (1) Министерството е организирано
в дирекции, звено „Сигурност“ и инспекторати.
(2) Общата численост на персонала в административните звена в Министерството и
нейното разпределение са посочени в приложението.
Чл. 12. (1) Министърът със заповед създава
отдели и сектори в дирекциите.
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(2) Министърът утвърждава структурата на
административните звена и длъжностните разписания по предложение на главния секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на Министерството, координира оперативната дейност
на Министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи
под негово ръководство и се отчита за своята
дейност пред него.
(2) Главният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на
Министерството, като:
1. представлява Министерството в случаите,
когато е упълномощен изрично от министъра;
2. осиг у рява организационната връзка
между политическия кабинет и административните звена в Министерството;
3. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена на Министерството;
4. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Министерството;
5. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
6. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;
7. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет и отговаря за архивирането им;
8. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на Министерството;
9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в Министерството;
10. организира и отговаря за изготвянето
на ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на министъра.
Раздел III
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 14. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в
публичния сектор на всички структури, програми, дейности и процеси в Министерството,
включително на разпоредителите със средства
на Европейския съюз, на разпоредителите с
бюджет от по-ниска степен към министъра
и на Държавно предприятие „Фонд затворно
дело“ в съответствие с чл. 13 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(2) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, Стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одито-
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ри, статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите Методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 ЗВОПС;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент за увереност и представя
одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките съгласно план
за действие, утвърден от министъра;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит
в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност,
която включва вътрешни и външни оценки.
Раздел IV
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
Чл. 15. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на министъра и осигурява изпълнението на контролните му функции при
провеждането на държавната политика, като
осъществява административен контрол в Министерството, включително върху дейността
на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра.
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(2) Организацията на дейността, условията
и редът за осъществяване функциите на инспектората се определят с правила, утвърдени
от министъра.
(3) Инспекторатът изпълнява следните
функции:
1. проверява административната дейност
чрез извършване на комплексни, планови,
т емат и ч н и, извън п ла нови и послед ва щ и
проверки;
2. проверява за спазването на нормативните
актове и вътрешните правила за организацията
на работа в Министерството и в структурите,
чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;
3. извършва независима и обективна оценка
на ефективността на дейността на администрацията;
4. проверява изпълнението на задължителни указания, дадени от компетентни контролни
органи при проверки в Министерството, във
второстепенните разпоредители с бюджет,
включително задължителни предписания на
органите, които упражняват държавен контрол
върху дейността по здравното обслужване в
местата за лишаване от свобода;
5. извършва проверки по предотвратяване
и борба с корупцията; извършва проверки
по постъпили сигнали, съдържащи данни
за корупционни действия на служители от
Министерството и от второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
6. извършва проверки по предложения и
сигнали на граждани и организации срещу
работата на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по ред,
установен от министъра;
7. извършва последващи проверки за изпълнението на дадените задължителни указания
във връзка с предходно извършени проверки;
8. прави оценка на корупционния риск в
звената на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет и предлага
мерки за ограничаването му;
9. осъществява административен контрол
по Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси;
10. участва при осъществяването на съвместни проверки и проекти за прилагане
и адаптиране към българските условия на
успешните антикорупционни практики и инструменти, прилагани в страните – членки
на Европейския съюз;
11. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на съществуващи вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа
и дейността на административните звена в
Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет;
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12. осъществява и други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от министъра, съобразно правомощията си.
(4) Инспекторатът не извършва финансови
проверки, в т.ч. проверки по провеждане на
процедури по Закона за обществените поръчки.
(5) Инспекторатът извършва проверките
въз основа на ежегодно утвърден план от
министъра, както и извънпланово.
(6) Инспекторатът извършва плановите си
проверки чрез възлагане с писмена заповед
на министъра.
(7) В резултат на извършените проверки
инспекторите изготвят доклад, който съдържа
констатации, и при необходимост:
1. дават задължителни указания за отстраняване на допуснати нарушения и за
подобряване работата на администрацията;
2. дават предложения за търсене на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица по Кодекса на труда, Закона за
държавния служител, Закона за изпълнение
на наказанията и задържането под стража и
по Закона за Министерството на вътрешните
работи;
3. дават предложение за изпращане на
материалите до органите на прокуратурата
при данни за извършено престъпление от
страна на служители на Министерството и
на второстепенните разпоредители с бюджет.
(8) При осъществяване на своите функции
служителите на инспектората имат право
да изиск ват док у менти, данни, сведени я,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими
за извършване на проверките. Служителите
в Министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджет са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при
осъществяване на функциите им.
(9) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността
на инспектората през съответната година.
Раздел V
Звено „Сигурност“
Чл. 16. (1) Звено „Сигурност“ изпълнява
дейности по защитата на класифицираната
информация, като:
1. изпълнява възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
задачи и следи за спазването на изискванията
на този закон и на другите нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната информация;
2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
3. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
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4. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
5. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията в Министерството;
6. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
7. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
и на организационните единици в Министерството по спазване изискванията на Закона
за защита на класифицираната информация.
(2) Звено „Сигурност“ изпълнява дейности
по информационната сигурност, като:
1. разработва и предлага за утвърждаване от
министъра методология, процедури и оценка
на сигурността на информационните системи;
2. разследва и анализира инцидентите в
областта на информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за
подобряване на информационната сигурност
в администрацията;
3. периодично (най-малко два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в административното
звено и ги представя на министъра.
(3) Звено „Сигурност“ изпълнява дейности
при защитата при бедствия и отбранителномобилизационната подготовка, като:
1. разработва и поддържа в готовност за
изпълнение на плановете за защитата при
бедствия, за привеждане в готовност за работа
във военно време и на военновременния план;
2. организира подготовката на ръководния
състав за работа при положение на война, при
военно и извънредно положение;
3. организира денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовност за оповестяване при привеждане от мирно на военно
положение и при бедствия;
4. планира и разпределя предоставените
финансови средства на Министерството по
отношение на осигуряването на дейностите,
свързани с отбраната на страната;
5. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
и на организационните единици в Министерството по въпроси, свързани със защитата при
бедствия и с отбранително-мобилизационната
подготовка.
(4) Звеното се ръководи от служител по
сигурността на информацията, който е пряко
подчинен на министъра.
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 17. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
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(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Канцелария“;
2. дирекция „Правни дейности“;
3. дирекция „Финанси и бюджет“;
4. дирекция „Управление на собствеността“;
5. дирекция „Управление на човешките
ресурси“;
6. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 19. Дирекция „Канцелария“:
1. организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система;
2. осъществява дейности във връзка с архивиране и съхраняване на документацията
на Министерството;
3. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
4. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;
5. следи за изпълнението на резолюциите
на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените
в срок задачи;
6. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар, свързана със заседанията
на Министерския съвет;
7. разработва проекти на правила за деловодната дейност, документооборота и за
архивната дейност на Министерството;
8. поддържа архив на внесените в Министерския съвет проекти на актове;
9. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет,
отнасящи се до дейността на Министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
10. изпълнява функциите на администратор
на автоматизираната информационна система
на Министерството;
11. организира приемна на Министерството
по постъпили жалби и писма на граждани;
12. организира и осигурява дейностите по
разглеждането и решаването на сигналите и
предложенията на гражданите съвместно с
дирекция „Правни дейности“.
Чл. 20. Дирекция „Правни дейности“:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

1. оказва съдействие по правни въпроси,
като изготвя становища;
2. изготвя проекти и съгласува за законосъобразност индивидуалните административни
актове и договори, издавани от министъра
или от оправомощени/упълномощени от него
служители, с изключение на тези, издавани/
сключвани при осъществяване на специалната
компетентност на министъра;
3. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи;
4. предприема действия по събиране на
вземанията на Министерството;
5. проверява съответствието на постъпващите документи с изискванията на Закона за
държавния печат и националното знаме на
Република България, като:
а) вписва по реда на постъпването им
всички актове, върху които е положен държавният печат, в специален регистър, който
се въвежда и по електронен път;
б) изпраща оригиналите на документите,
върху които се полага държавният печат;
в) подрежда и съхранява заверените копия
по видове документи в специални класьори;
г) заверява преписи от документи, върху
които е положен държавният печат;
6. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
7. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му
във връзка с дейността на второстепенните
разпоредители с бюджет към него;
8. съгласува по законосъобразност проектите на актове на министъра в качеството му
на орган, упражняващ правата на държавата
в капитала на търговското дружество с държавно участие;
9. оказва правно съдействие при осъществяване на дейността на създадените съвети
към министъра.
Чл. 21. Дирекция „Финанси и бюджет“:
1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
2. осигурява финансово-счетоводните и
бюджетните дейности на администрацията
при спазване на Закона за счетоводството,
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за публичните
финанси, нормативните актове и указанията на
Министерството на финансите, регламентиращи бюджетната политика на Министерството
като първостепенен разпоредител с бюджет и
разпоредител със средства по международни
програми;
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3. организира процеса по разработване
и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проектобюджета за системата
на Министерството съгласно нормативната
уредба и указанията на Министерството на
финансите и в програмен формат;
4. разработва и съставя бюджетите на Министерството и второстепенните разпоредители с бюджет, както и консолидирания бюджет
на Министерството, като предлага извършването на корекции и отразява утвърдените
промени по бюджета на Министерството и
на второстепенните разпоредители по области
на политики, бюджетни програми, функции,
групи, дейности и параграфи от Единната
бюджетна класификация;
5. анализира, разпределя и утвърждава
чрез Системата за електронни бюджетни
разплащания лимита за разходите меж ду
разпоредителите с бюджет в системата на
Министерството и одобрява плащанията;
6. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Министерството в
съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата
дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и
ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
7. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите на централната администрация на Министерството по пълна
бюджетна класификация по счетоводни сметки
от Сметкоплана на бюджетните предприятия
и параграфите от Единната бюджетна класификация;
8. завежда счетоводно и балансово недвижимите имоти на Министерството, както и
имотите, предоставени за нуждите на съдебната власт;
9. организира дейностите, свързани със
задълженията, произтичащи от собствеността
върху недвижимите имоти, ползвани от съдебната власт – данъци, такси, наеми, застраховки, подаване на данъчни декларации в срок;
10. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
на сметките за средства от Европейския съюз
и на сметките за чужди средства, отчетите за
изпълнение на програмния бюджет на централната администрация на Министерството;
11. обобщава посочените в т. 10 отчети на
централната администрация и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра,
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като осигурява своевременното представяне
на консолидираните отчети пред съответните
институции;
12. изготвя тримесечните оборотни ведомости, годишния баланс на администрацията,
консолидираните оборотни ведомости и баланс
за Министерството;
13. изготвя методически указания относно изготвяне на касовите, финансовите и
програмните отчети и дава насоки относно
изпълнението на бюджета на второстепенните
разпоредители с бюджет;
14. организира извършването на годишни
инвентаризации в установените срокове;
15. изготвя и съгласува финансови обосновки.
Чл. 22. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на недвижимите и движимите вещи, предоставени
на Министерството;
2. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на Министерството
(машини, съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и
материали, обзавеждане);
3. осигурява поддържането и ремонта на
предоставените на Министерството недвижими имоти и движими вещи;
4. отговаря за правилната тех ническа
експлоатация и поддръжка на транспортните
средства на Министерството;
5. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административните сгради на Министерството
и прилежащите им терени;
6. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти и движимите вещи на Министерството
с оглед постигане на максимална ефективност;
7. планира обществените поръчки и изготвя
график за провеждането им през съответната
година;
8. осигурява организацията и координира
дейностите по възлагането на обществени
поръчки в Министерството;
9. организира подготвянето и изпращането
на информация, предвидена в регистъра при
Агенцията по обществените поръчки;
10. осъществява процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен
съд във връзка с жалби, подадени по реда на
Закона за обществените поръчки, при изрично
упълномощаване от министъра;
11. съставя и поддържа регистър на проведените обществени поръчки в Министерството;
12. отговаря за съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане
на обществени поръчки;
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13. изготвя анализи и правни становища,
свързани с провежданите в Министерството и
във второстепенните разпоредители с бюджет
обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.
Чл. 23. Дирекция „Управление на човешките ресурси“:
1. разработва и съдейства за осъществяване на съвременна политика и стратегия по
управление на човешките ресурси в Министерството;
2. разработва и поддържа в актуално състояние длъжностното и поименното разписание
на длъжностите в Министерството;
3. организира и участва в провеждането на
конкурси за незаети длъжности по служебно
правоотношение и в подбора при назначаване
на служители по трудово правоотношение;
4. изготвя проекти на документи по възникване, изменяне и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения и на
други индивидуални административни актове
от областта на управлението на човешките
ресурси;
5. осъществява процесуално представителство пред съдилищата по дела, чийто предмет
е свързан с трудови спорове и спорове относно
възникването, съдържанието и прекратяването
на служебните правоотношения, при изрично
упълномощаване от министъра;
6. организира, координира и подпомага
дейностите по разработването, изменянето и
утвърждаването на длъжностните характеристики и оценяването на изпълнението на длъжността на служителите в Министерството;
7. поддържа и актуализира съществуващите
бази данни и регистри, свързани с управление на човешките ресурси, образува, води и
съхранява служебните и трудовите досиета
на служителите в Министерството;
8. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;
9. поддържа административния регистър
в частта, съдържаща информация за: административните структури и ръководните им
органи, незаетите длъжности в администрацията, обявленията за конкурсите за държавни
служители и служебните правоотношения;
10. поддържа регистър на декларациите по
чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
11. регистрира издадените заповеди от
Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, свързани
с правоотношенията на служителите;
12. планира, организира и координира обучението на служителите в Министерството за
кариерно и професионално развитие;
13. организира дългосрочното командироване на служители от Министерството в
институции на Европейския съюз;
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14. организира и координира дейността на
Министерството в областта на политиката
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
15. отговаря за приобщаването на новите
служители в администрацията;
16. консултира ръководителите на административните звена и служителите по въпроси,
свързани с управлението на човешките ресурси и със създаването на условия за добра
мотивация на служителите.
Чл. 24. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. предоставя на средствата за масово
осведомяване информация за дейността на
Министерството и за публичните изяви на
министъра, за които се предвижда медийно
отразяване;
2. организира информационни кампании
за предварително представяне на подготвяни
в Министерството законопроекти;
3. организира пресконференции и интервюта на министъра и на неговите заместници;
4. ежедневно подготвя преглед на централния печат и печатен бюлетин за министъра, за
заместник-министрите и за главния секретар;
5. подготвя проекти на съобщени я до
средствата за масово осведомяване към всеки
внесен от министъра законопроект или подзаконов акт в Министерския съвет;
6. анализира обществените настроения и
оценки, свързани с дейността на Министерството;
7. изготвя проекти на програми и организира пребиваването на чуждестранни делегации и гости;
8. организира срещи с посланици или с
други сътрудници на посолства, като своевременно информира политическия кабинет
и заинтересованите дирекции;
9. организира протоколни срещи на министъра, заместник-министрите, началника
на политическия кабинет и главния секретар;
10. изготвя заповеди за задгранични командировки и организира издаването и офор
мянето на паспорти и визи;
11. поддържа информацията, необходима за осъществяването на международните
контакти;
12. организира програмата на министъра,
заместник-министрите, главния секретар и
на други служители на Министерството при
официални и работни посещения в чужбина;
13. осигурява преводите при провеждането
на мероприятията, организирани от Министерството.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 25. Специализираната администрация
е организирана във:
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1. Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт;
2. дирекция „Съвет по законодателство“;
3. дирекция „Стратегическо развитие и
програми“;
4. дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“;
5. дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“;
6. дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския
съд по правата на човека“;
7. дирекция „Електронно правосъдие и
регистри“;
8. дирекция „Българско гражданство“;
9. дирекция „Международна правна закрила
на детето и международни осиновявания“.
Чл. 26. (1) Инспекторатът на министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт:
1. проверява дейността на държавните и
частните съдебни изпълнители, на съдиите
по вписванията, включително дейността по
образуването, движението и приключването
на изпълнителните дела, делата по вписванията, и обобщава и анализира практиката
по тези дела;
2. проверява дейността на длъжностните
лица по регистрацията по Закона за търговския регистър;
3. проверява и анализира дейността на нотариусите съвместно с инспектор-нотариуси;
4. подпомага министъра при осъществяване
на правомощията му по изготвяне на предложения за приемане на тълкувателни решения
или тълкувателни постановления, както и за
изготвяне на становища по направени предложения за приемане на тълкувателни решения
или тълкувателни постановления;
5. осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на стажа за
придобиване на юридическа правоспособност
и участва в провеждането на изпита за придобиване на юридическа правоспособност;
6. организира и координира наблюдението по прилагането на нормативните актове,
свързани със съдебната система, и изготвя
периодични доклади до министъра за обобщаване на резултатите от наблюдението;
7. подготвя предложения/искания за търсене на дисциплинарна отговорност на виновните
длъжностни лица по Закона за съдебната власт,
Закона за частните съдебни изпълнители и
Закона за нотариусите и нотариалната дейност
и за отправяне на препоръки до частните съдебни изпълнители и до Камарата на частните
съдебни изпълнители и подпомага министъра
във връзка с дисциплинарните производства;
8. участва в дисциплинарни състави на
дисциплинарната комисия към Камарата на
частните съдебни изпълнители и представлява
министъра в дисциплинарни производства,

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

образувани срещу частни съдебни изпълнители
в Камарата на частните съдебни изпълнители
и срещу нотариуси – в Нотариалната камара
на Република България;
9. подпомага министъра при осъществяване
на правомощията му по подбор, квалификация
и контрол върху синдиците;
10. извършва и други проверки, възложени
от министъра;
11. участва в изпитни комисии при провеждане на конкурси за държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, нотариуси,
помощник-нотариуси по заместване, частни
съдебни изпълнители, помощник частни съдебни изпълнители, синдици;
12. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, свързани с дейността
на органите на съдебната власт.
(2) Инспекторатът на министъра на правосъдието се състои от инспектори по Закона
за съдебната власт, които се ръководят от
главен инспектор.
(3) Проверките на инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието
се извършват по жалби, сигнали, служебно,
както и по план, утвърден от министъра.
(4) Главният инспектор представя ежегоден отчет за дейността на Инспектората на
министъра на правосъдието.
Чл. 27. Дирекция „Съвет по законодателство“:
1. изработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани със
съдебната система и с дейностите, които са
в рамките на компетентността на министъра;
2. при изработването на проекти на нормативни актове анализира стандартите и
препоръките на Европейската комисия за
демокрация чрез право (Венецианската комисия) и на Консултативния съвет на европейските съдии;
3. подготвя становища относно конституционността и законосъобразността на проектите
на закони и подзаконови нормативни актове
преди внасянето им за разглеждане от Министерския съвет;
4. подготвя по искане на председателя на
съответната водеща комисия на Народното
събрание становища по законопроекти, внесени от народни представители;
5. участва в изработването на проекти
на нормативни актове, с които се приемат
мерки на национално ниво, необходими за
изпълнението и прилагането на актове на
Европейския съюз;
6. участва в проучването на резултатите
от прилагането на законите и изготвя предложения за изменение и систематизиране на
законодателството;
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7. подготвя становища по конституционни
дела, по които страна е министърът, освен
в случаите, в които министърът изрично е
възложил подготовката на друга дирекция.
Чл. 28. Дирекция „Стратегическо развитие
и програми“:
1. анализира и обобщава информация за
изпълнението на показателите за напредък
по Механизма за сътрудничество и оценка и
осигурява провеждането на експертните мисии
на Европейската комисия във връзка с това;
2. подпомага министъра по отношение на
диалога с Европейката комисия, Генералния
секретариат на Европейската комисия и с
представителството на Европейската комисия
в Република България в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка;
3. разработва проект на график за действията, свързани с изпълнение на задълженията
на Република България по Механизма за
сътрудничество и оценка, и следи за изпълнението на графика;
4. участва в разработването на стратегии
за развитие на правосъдната система;
5. подпомага експертно министъра при
осъществяване на функциите му на програмен
оператор, изпълняваща агенция, бенефициент
и др. във връзка с международни програми
и проекти, като поддържа и база данни за
изпълняваните проекти;
6. осъществява методическо ръководство и
мониторинг на звената за изпълнение на проектите – при разработването, управлението
и изпълнението на проекти, финансирани от
чужди донори, за модернизиране на правосъдието, по които бенефициент е Министерството
и неговите структури;
7. у частва в процеса на програмиране
на програми, финансирани от Европейския
съюз и от други международни организации
и институции, в частта от компетентност на
Министерството;
8. участва в процеса на разработване на
стратегически документи на Министерството,
в които са заложени мерки, за които е необходимо финансово осигуряване със средства
от чужди донори;
9. съвместно с потенциални бенефициенти
в системата на Министерството извършва
оценка на потребностите от външно финансиране на изпълняваните от Министерството
политики и програми и идентифицира подходящи донорски програми;
10. анализира резултатите за Република
България, публикувани в Информационно
табло на ЕС, в областта на правосъдието.
Чл. 29. Дирекция „Международно правно
сътрудничество и европейски въпроси“:
1. координи ра п роцеса на подго т овка
за участие на министъра в заседанията на
Съвета на Европейския съюз по правосъдие
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и вътрешни работи в частта „Правосъдие“,
включително подготовката на документи,
които се представят пред институциите на ЕС;
2. участва със свои представители в заседанията на работните групи и органите на
Европейския съюз, Съвета на Европа, Организацията на обединените нации, Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие,
Хагската конференция по международно частно право и други международни организации
относно сътрудничеството по гражданскоправни и наказателноправни въпроси и по
дружествено право и следи за развитието на
досиетата на ниво Европейски парламент;
3. предлага предприемането на мерки на
национално ниво и участва в изработването
на проекти на нормативни актове, необходими
за въвеждането, изпълнението и прилагането
на актове на Европейския съюз, в областите
от компетентност на Министерството, включително нотифицира такива актове;
4. ръководи и осигурява организационно
и технически дейността на Работна група 4
„Дружествено право“ и Работна група 33
„Сътрудничество в областта на правосъдието“ към Съвета по европейски въпроси към
Министерския съвет;
5. изготвя становища по проекти на международни договори в областта на гражданскоправната и наказателноправната област;
6. извършва подготовката за присъединяване на Република България към многостранни
международни договори в гражданскоправната
и наказателноправната област, включително
дава мнение за съответствието им с вътрешното право, както и относно необходимостта от
съответни национални законодателни мерки;
7. осъществява подготовката и участва в
преговорите за сключване на двустранни договори за правна помощ по граждански дела
и договори за правна помощ по наказателни
дела, екстрадиция и трансфер на осъдени лица;
8. подпомага участието на заместник-министър на правосъдието в Междуведомствения
съвет по участието на Република България в
НАТО по въпроси относно правното сътрудничество и правната помощ по граждански
и по наказателни дела;
9. участва със свои експерти в работни
групи и подкомитети, свързани с прилагането
на Споразумението между правителството на
Република България и правителството на САЩ
за сътрудничество в областта на отбраната по
въпроси относно процедурите по упражняване
на наказателна юрисдикция;
10. ръководи, разпределя работата и оказва методическа помощ по международните
съдебни, следствени, прокурорски и съдебноизпълнителски поръчки;
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11. организира работата, свързана с екзекватурите на българските съдебни и арбитражни
решения за чужбина и на чуждите съдебни и
арбитражни решения, изпратени за признаване и изпълнение в Република България, по
трансфера на наказателни производства и по
признаването на присъди;
12. подпомага министъра във връзка с
екстрадицията и трансфера на български и
чужди граждани;
13. поддържа информация за международната правна помощ по граждански дела и по
наказателни дела, екстрадициите, трансферите
на осъдени лица, трансферите на наказателни
производства и признаването на присъди;
14. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му при определяне на
критериите и процедурите за провеждане на
избор за кандидатите за съдия в Европейския
съд по правата на човека, за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз
и за съдия в Общия съд;
15. анализира резултатите за страната от
Индекс за върховенство на правото на Проекта
за световна справедливост;
16. подготвя информация, извършва анализи и разработва предложения за приоритетни мерки във връзка с осъществяването
на Председателството на Съвета на Европа
и на Съвета на Европейския съюз.
Чл. 30. Дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт“:
1. подготвя предложенията на министъра
до Висшия съдебен съвет за определяне на
броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и
апелативните съдилища съгласно чл. 30, ал. 1,
т. 2 от Закона за съдебната власт;
2. подготвя становищата на министъра
относно предложенията на Комисията по
предложенията и атестирането съгласно чл. 38,
ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, както
и по други въпроси, предвидени в Закона за
съдебната власт;
3. подпомага министъра при организацията
на заседанията на Висшия съдебен съвет;
4. подготвя документацията, свързана с
определяне броя на държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията;
5. осъществява дейностите по подготовка
и провеждане на конкурсите за заемане на
длъжността държавен съдебен изпълнител,
частен съдебен изпълнител, помощник частен
съдебен изпълнител, съдия по вписванията,
нотариус, помощник-нотариус по заместване
и синдик;
6. подготвя документацията, свързана с
назначенията, преместванията, освобождаването или отстраняването от длъжност,
определянето на възнаграждение по чл. 276 и
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291 от Закона за съдебната власт и налагането
на дисциплинарни наказания на съдебните
изпълнители и на съдиите по вписванията;
7. подготвя документацията, свързана с
правомощията на министъра по чл. 401, ал. 3
от Закона за съдебната власт, за обнародване
на списъците на вещите лица и преводачите
в „Държавен вестник“ и в интернет;
8. подгот вя док у мен таци я та, свързана
с разпределянето на стажант-юристите и
провеждането на изпита за придобиване на
юридическа правоспособност;
9. подготвя документацията, свързана с
упражняване правомощията на министъра по
Закона за частните съдебни изпълнители и
Закона за нотариусите и нотариалната дейност;
10. събира информация за образуването,
движението и приключването на изпълнителните дела на държавните и частните съдебни
изпълнители и на делата по вписванията;
11. изготвя статистически справки и отчети, свързани с правомощията на министъра;
12. осъществява дейности по чл. 75а от
Закона за частните съдебни изпълнители чрез
финансови инспектори;
13. осъществява дейности по Закона за
подпомагане и финансова компенсация на
пострадали от престъпления;
14. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по глава трета от
Правилника за прилагане на Закона за защита
от домашното насилие;
15. проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции и основни ремонти
за нуждите на органите на съдебната власт;
16. изработва поименни списъци на централната администрация и на органите на
съдебната власт за придобиване на дълготрайни материални активи, проектиране, реконструкции и основни ремонти и ги предлага
за одобряване от министъра;
17. организира техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите;
18. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
19. осъществява ефективен контрол по реализирането на инвестиционната политика за
дълготрайни материални активи, строителство
и ремонти;
20. участва в работата на приемателните
комисии на построените или реконструираните обекти;
21. управлява недвижимите имоти, върху
които са предоставени права на органите на
съдебната власт:
а) организира фактическото приемане на
предоставените за управление имоти;
б) участва при възлагането на кадастралното заснемане и оценяване на имотите;
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в) участва при премахването на негодните
за ползване имоти;
г) поддържа регистър и съхранява досиетата
на имотите на органите на съдебната власт;
д) подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост
за Министерството;
е) организира процедурата по отдаване под
наем на имоти, управлявани от Министерството и представляващи терени или части
от сгради, както и контрола по изпълнението
на сключените договори за наем в съответствие със Закона за държавната собственост
и правилника за прилагането му;
22. управлява ведомствения жилищен фонд
на Министерството, като:
а) организира фактическото приемане на
предоставените от областните администрации
и с акт на Министерския съвет ведомствени
жилища;
б) поддържа регистър и съхранява досиетата
на ведомствените жилища;
в) поддържа и организира ремонта на ведомствените жилища;
г) изготвя и съгласува по законосъобразност
проекти на договори във връзка с управлението на собствеността, по които страна е Министерството, като при несъгласие представя
мотивирано становище.
Чл. 31. (1) Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред
Европейския съд по правата на човека“:
1. осъществява процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ);
2. води преговори за постигане на приятелски споразумения с насрещната страна и
подготвя проекти на спогодби, които подлежат
на одобряване от Министерския съвет;
3. осъществява необходимите действия,
свързани с изпълнението на влезлите в сила
решения на ЕСПЧ по дела, по които Република България е страна;
4. обобщава и анализира установените нарушения на Европейската конвенция за защита
на правата на човека и основните свободи и
изготвя предложения за предприемане на конкретни мерки, в т. ч. законодателни, имащи
за цел преустановяване или предотвратяване
на тези нарушения;
5. проучва, анализира и обобщава практиката на ЕСПЧ по прилагане на Европейската
конвенция за защита на правата на човека
и основните свободи, като съдейства за разпространяването на тази практика;
6. участва при подготовката на законопроекти и предлага други мерки в отговор на
решенията на ЕСПЧ;
7. изготвя становища по съответствието
на действащото законодателство с Конституцията, Европейската конвенция за правата
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на човека и основните свободи и другите
международни актове в областта на правата
на човека;
8. подготвя становища по конституционни
дела, по които страна е министърът, свързани
с прилагането на Европейската конвенция
за защита на правата на човека и основните
свободи;
9. оказва методическа помощ и дава конкретни разяснения на органите на съдебната
власт по анализиране и прилагане на влезли
в сила решения на ЕСПЧ;
10. осъществява контакти и координация с
неправителствени организации във връзка с
дейностите и проектите от компетентност на
Министерството, засягащи правата на човека;
11. поддържа база данни за решения на
ЕСПЧ и информация в областта на правата
на човека;
12. изготвя и предлага на министъра на
правосъдието годишен доклад за Народното
събрание по изпълнението на решенията на
Европейския съд по правата на човека;
13. участва при възлагане със свои представители в заседанията на работните групи
и органите по правата на човека на ООН,
Съвета на Европа и Европейския съюз.
(2) Дирекцията подпомага министъра при
осъществяване на правомощията му по чл. 60е
от Закона за съдебната власт, като:
1. дава становище и предложение до министъра за отхвърляне на заявлението на
граждани и юридически лица за обезщетяване за вреди от нарушения на правото им на
разглеждане и решаване на делото в разумен
срок или предлага проект на споразумение,
включително размера на дължимото обезщетение съобразно практиката на ЕСПЧ;
2. изготвя справки за изплатените обезщетения през всяко тримесечие и ги изпраща
на Висшия съдебен съвет.
Чл. 32. Дирекция „Електронно правосъдие
и регистри“:
1. организира и участва при разработването и актуализацията на дългосрочната
стратегия на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет в областта
на информационните и комуникационните
технологии, като ги съобразява с вътрешните
и международните стратегически документи
в областта на електронното управление и
електронното правосъдие;
2. отговаря за поетапното изпълнение на
залегналите цели в стратегическите документи и прилагането на вътрешната и международната нормативна база и стандарти в
областта на информационната сигурност и
киберсигурността;
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3. участва във вътрешни и международни
проекти и програми, разработване на концепции, предложения за промени на нормативни
документи, свързани с електронното управление и електронното правосъдие;
4. организира планирането, изграждането
и поддръжката на информационната инфраструктура на Министерството;
5. отговаря за цялостната работоспособност
на информационната инфраструктура, предоставяните вътрешни и външни информационни
услуги, надеждното и сигурно съхранение на
данни;
6. оказва съдействие на служителите от
Министерството във връзка с електронното
управление;
7. приема молби и издава свидетелства за
съдимост на граждани, родени в чужбина или
с неизвестно месторождение;
8. изготвя справки за съдимост, поискани
за служебни цели от съда, прокуратурата,
органите на Министерството на вътрешните
работи, следствието, местата за лишаване от
свобода, ведомствата и др.;
9. получава изпратените от съдилищата
бюлетини, които завежда в азбучен контролен
регистър и ги съхранява заедно с изготвените
картони в картотеката;
10. обработва постъпилите от чужди държави сведения за осъдени български граждани в
чужбина и предоставя на други държави информация и копия на бюлетините за съдимост
на чужди граждани, осъдени на територията
на Република България;
11. извършва удостоверяване с „APOSTILLE“
на актове на съдилищата и нотариусите в съответствие с Декларацията по чл. 6, ал. 1 от
Хагската конвенция за премахване на изиск
ването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г. (в сила за Република
България от 30 април 2001 г.);
12. поддържа и води Единния регистър
на медиаторите и на организациите, които
обучават медиатори;
13. води регистър на публичните услуги,
извършвани от Министерството като администратор на лични данни по Закона за защита
на личните данни;
14. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, включително
поддържа и води Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна
дейност, и специален регистър на чужденците
към Централния регистър на юридическите
лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност.
Чл. 33. Дирекция „Българско гражданство“:
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1. извършва проверка на молбите и предложенията за промяна на гражданството и приложените към тях документи за съответствието
им с нормативните изисквания и осигурява
провеждането на интервю с кандидатите;
2. образува преписки по редовните молби
и предложения след провеждане на интервю
с кандидата;
3. изготвя заповеди за връщане на нередовните молби и предложения;
4. организира провеждането на съгласувателната процедура;
5. подготвя и организира заседанията на
Съвета по гражданството, изпраща проектите
на протоколи на председателя и на членовете
на съвета, както и на представителя на Президента на Република България;
6. изготвя окончателен протокол с мнението на Съвета по гражданството по всяка
преписка и го представя на председателя на
Съвета по гражданството;
7. изготвя проекти на предложения на
м инис т ъра до Прези ден та на Реп убл ика
България за издаване на указ или за отказ
за издаване на указ за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от
българско гражданство, както и за отмяна
на натурализация;
8. обявява номерата на преписките, приключили с издаване на указ или с отказ за
издаване на указ, на таблото за съобщения
на дирекция „Българско гражданство“ и на
страницата на Министерството в интернет,
осигурява чрез интернет страницата на Министерството информация по процедурите по
българско гражданство;
9. изготвя удостоверенията, предвидени
в Закона за българското гражданство (ЗБГ);
10. изготвя уведомленията по чл. 37, ал. 2
ЗБГ;
11. води дневника и регистрите по чл. 38
ЗБГ на хартиен и на електронен носител;
12. изготвя становища по проекти на нормативни актове, свързани с въпросите на
българското гражданство;
13. подготвя отговори и дава становища
по постъпили молби, жалби и предложения,
свързани с българското гражданство.
Чл. 34. Дирекция „Международна правна
закрила на детето и международни осиновявания“:
1. в областта на международното осиновяване:
а) осъществява фу нк циите, възложени
на Министерството като централен орган
по Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното
осиновяване от 1993 г.;
б) извършва преглед на преписки на осиновяващи и досиета на деца за вписване в
регистрите на международните осиновявания;
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в) води регистрите по чл. 113, ал. 1 от
Семейния кодекс;
г) изпраща молбите на лица с обичайно
местопребиваване в Република България,
които желаят да осиновят дете с обичайно
местопребиваване в чужбина, до компетентните чуждестранни органи и организации;
д) подпомага експерт но и тех ни ческ и
дейността на Съвета по международно осиновяване;
е) подпомага министъра при осъществяване
на специалните мерки за осиновяване на деца
по чл. 112, ал. 6 от Семейния кодекс;
ж) извършва преглед на документите и
изготвя проекти на писмени съгласия на
министъра за осиновяване;
з) извършва преглед на заявления за издаване на разрешение за посредничество при
международно осиновяване, проучва възможностите, знанията и ресурсите на заявителите
и изготвя доклади до Съвета по международно
осиновяване;
и) извършва проверки на дейността на акредитираните организации и изготвя доклади
до Съвета по международно осиновяване;
2. в областта на международната правна
закрила на детето:
а) извършва дейностите, възложени на
Министерството като централен орган по Хагската конвенция за гражданските аспекти на
международното отвличане на деца от 1980 г.,
Хагската конвенция за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението
и сътрудничеството във връзка с родителската
отговорност и мерките за закрила на деца от
1996 г. и Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване
упражняването на родителските права;
б) извършва дейностите, възложени на
Министерството като централен орган по
Регламент № 2201/2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по брачни дела и по делата,
свързани с родителската отговорност;
в) извършва дейностите, възложени на
Министерството като централен орган по
Регламент № 4/2009 г. относно компетентността, приложимото право, признаването
и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със
задължения за издръжка;
г) осъществява връзка с централните органи
на държавите за изпращане и получаване на
молби за връщане на деца и за упражняване
правото на лични отношения в случаи на
трансгранични прехвърляния на деца и на
молби за признаване и изпълнение на съдебни
решения за издръжка;
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д) взаимодейства с органите на полицията
и с дирекциите за социално подпомагане за
локализиране и предприемане на мерки за
закрила на децата при случаи на трансгранични прехвърляния на деца и по запитвания
от други държави за установяване социалното
положение на деца в рамките на международния обмен на информация по Регламент
№ 2201/2003 г.;
е) взаимодейства с Главна дирекция „ГРАО“
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, Националната агенция
за приходите и Националното бюро за правна
помощ при обработка на молби по Регламент
№ 4/2009 г., свързани със задължения за издръжка, постъпили от държави – членки на
Европейския съюз.
Раздел IХ
Организация на работата в Министерството
Чл. 35. Административните звена в Министерството в изпълнение на своите функции и
възложените им задачи изготвят становища,
отчети, доклади, докладни записки, анализи,
програми, концепции, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на решения по
конкретни въпроси, проекти на вътрешни
административни актове, проекти на административни актове на Министерския съвет,
когато вносител на проекта е министърът,
участват със свои представители в работни
групи и др.
Чл. 36. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на Министерството
документи се регистрират в автоматизираната
информационна система.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Организацията, редът и начинът на движение на служебните преписки се определят
с Правилата за деловодната дейност и документооборота в Министерството, утвърдени
със заповед от министъра.
(4) Образците на вътрешноведомствените
документи са приложение към правилата по
ал. 3.
Чл. 37. Предложенията и сигналите, подадени до министъра, се разглеждат по реда
на глава осма „Предложения и сигнали“ от
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 38. (1) Писмени или устни предложения и сигнали, подадени лично или чрез
упълномощен представител по телефон, телеграф, телекс, факс или по електронна поща,
се регистрират, като се отразяват подателят,
датата на постъпване и въпросът, изложен в
предложението или в сигнала, както и служителите, на които е възложена подготовката
на решението по тях.
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(2) Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, преписки,
изпратени с копие до министъра, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(3) Предложенията и сигналите, които не
са в рамките на компетентността на министъра, се препращат не по-късно от 7 дни от
постъпването им на компетентните органи,
освен когато има данни, че въпросът вече е
отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
(4) Не се регистрират и не се разглеждат
молби, жалби, сигнали и предложения, които
в изложението си съдържат нецензурни изрази.
Чл. 39. Решение по предложението се
взема най-късно два месеца след неговото
постъпване в министерството и се съобщава
в 7-дневен срок на подателя. Решението не
подлежи на обжалване.
Чл. 40. (1) Решението по сигнала се взема
най-късно два месеца от постъпването му.
Решението по сигнала е писмено, мотивира
се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок
от постановяването му.
(2) Решението, постановено по подаден
сигнал, не подлежи на обжалване.
(3) Решението по сигнала се изпълнява в
едномесечен срок от постановяването му. По
изключение, когато това се налага по особено важни причини, срокът може да бъде
продължен, но с не повече от два месеца, за
което се уведомява подателят.
Чл. 41. Ръководителите на съответните
структурни звена докладват на главния секретар всички въпроси, по които е нужно да
се организира обща координация.
Чл. 42. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличие.
Чл. 43. (1) Работното време на служителите
в администрацията е с променливи граници
от 7,30 до 18,30 ч. с период на задължително
присъствие от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна
почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. при
задължително отработване на нормалната
продължителност на 8-часовия работен ден.
(2) Продължителността и редът за отчитане
на работното време по ал. 1 се определят със
заповед на министъра.
(3) Работното време на звеното за административно обслужване e не по-кратко от
работното време на Министерството (от 9,00
до 17,30 ч.), като се различава от продължителността и реда за отчитане, определени в
заповедта по ал. 2.
(4) В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни
услуги в края на обявеното работно време,
работата на звеното продължава до приключ-
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ване на тяхното обслужване, но не повече
от два астрономически часа след обявеното
работно време.
(5) В звеното за административно обслужване се установява различен ред за ползване на
почивките, така че да се осигури непрекъсваем
режим на работа с потребителите в рамките
на обявеното за звеното работно време.
Чл. 44. (1) Достъпът на външни лица в
сградите на Министерството се разрешава
след издаване на пропуск от охраната или
след представяне на документ, разрешаващ
влизането.
(2) Пропускът съдържа трите имена на лицето, при кого отива и часа на влизане. След
приключване на посещението служителят,
провел срещата, разписва пропуска и вписва
часа на излизане.
Приложение
към чл. 11, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Министерството – 264 щатни бройки
Политически кабинет,
в т. ч. експерти и технически сътрудници
дирекция „Вътрешен одит“
Инспекторат по чл. 46 от Закона за
администрацията
Звено „Сигурност“
Финансов контрольор
Главен секретар
Обща администрация,
в т. ч.:
дирекция „Канцелария“
дирекция „Правни дейности“
дирекция „Финанси и бюджет“
дирекция „Управление на собствеността“
дирекция „Управление на човешките
ресурси“
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
Специализирана администрация,
в т. ч.:
Инспекторат на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт
дирекция „Съвет по законодателство“
дирекция „Стратегическо развитие и
програми“
дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“
дирекция „Взаимодействие със съдебната власт“
д и рек ц и я „Процесуа л но п редс та вителство на Република България пред
Европейския съд по правата на човека“
дирекция „Електронно правосъдие и
регистри“
дирекция „Българско гражданство“
дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“
1325
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 3
от 17 февруари 2015 г.

за условията и реда за прилагане на схемите
за директни плащания
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за прилагане на:
1. Схема за плащане за селскостопански
практики, които са благоприятни за климата
и околната среда (зелени директни плащания);
2. Схема за млади земеделски стопани;
3. Схема за дребни земеделски стопани;
4. Схеми за обвързано с производството
подпомагане;
5. Специално плащане за култура – памук;
6. Схеми за преходна национална помощ.
Раздел II
Условия и ред за прилагане на схемите за
директни плащания
Чл. 2. Право на зелено директно плащане
имат земеделски стопани с право на плащане по Схемата за единно плащане на площ
(СЕПП), които спазват на допустимите си
хектари, доколкото са приложими за тях,
селскостопанските практики, благоприятни
за климата и за околната среда по чл. 43 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 637/20 08 на Съвета и Регламент
(ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347/608 от
20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013).
Чл. 3. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изчислява дяловете на
различните култури във връзка с изпълнение
на изискването за диверсификация по чл. 44
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 въз основа на
периода от 15 май до 15 юли на годината на
кандидатстване.
Чл. 4. (1) Екологично чувствителни постоянно затревени площи по реда на чл. 45
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 са всички
постоянно затревени площи, намиращи се в
защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона
за биологичното разнообразие (ЗБР). Списъкът на тези защитени зони е обнародван
в „Държавен вестник“ по реда на чл. 10,
ал. 4 ЗБР.
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(2) Екологично чувствителните постоянно
затревени площи са обособена част от слой
„Постоянно затревени площи“, който се одоб
рява със заповед на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 16д, ал. 2 от
Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на интегрираната система за администриране
и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.).
Чл. 5. (1) Екологично насочените площи
(ЕНП) са земя, оставена под угар, тераси,
особености на ландшафта, буферни ивици,
ивици допустими площи по краищата на гори,
площи с дървесни култури с кратък цикъл
на ротация, площи с междинни култури или
зелена покривка и площи с азотфиксиращи
култури.
(2) Екологично насочените площи се намират в рамките на земеделските парцели с
обработваеми земи, с изключение на площите
с дървесни култури с кратък цикъл на ротация. Особеностите на ландшафта и буферните
ивици може да бъдат и прилежащи на парцела
(непосредствено допиращи се до него).
(3) Земеделските стопани трябва да ползват
ЕНП на правно основание по чл. 41 от Закона
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).
Чл. 6. Не се допуска производство на земеделска продукция на площи, оставени под
угар, в периода от 1 януари на календарната
година на подаване на заявлението за подпомагане до 15 юли на същата година.
Чл. 7. Тераси са почвозащитни формирования върху наклонени земеделски площи.
Чл. 8. Особености на ландшафта са:
1. живи плетове или обрасли с дървесна
растителност ивици с широчина до 10 м;
2. отделни дървета с корона с диаметър не
по-малък от 4 м;
3. дървета в редица, с корона с диаметър
не по-малък от 4 м; разстоянието между короните не надхвърля 5 м;
4. дървета в група, като същите са свързани
от застъпващи се корони, и полски горички,
като максималната площ и в двата случая е
0,3 хa;
5. синори (полски граници) с широчина
между 1 и 20 м, върху които не се произвежда
земеделска продукция;
6. езерца с размер до 0,1 ха, които включват
в размера си разположената по протежението
на водата ивица крайбрежна растителност
с широчина до 10 м; резервоарите от бетон
или пластмаса не се считат за екологично
насочени площи;
7. канавки с максимална широчина 6 м,
включително открити водни течения за целите
на напояването или отводняването; каналите
с бетонни стени не се считат за екологично
насочени площи.
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Чл. 9. Буферни ивици са площи с широчина
включително на крайбрежната растителност
от 1 до 10 м, разположени върху обработваема
земя или в съседство с обработваема земя
по протежението на водни течения, така че
дългата им страна е успоредна на водното
течение или водоема. Върху буферните ивици
не се произвежда земеделска продукция, но
може да се извършва паша или коситба, при
условие че буферната ивица продължава да
бъде различима от съседната земеделска земя.
Чл. 10. Ивици допустими площи по краищата на гори са площи с широчина от 1 до
10 м, върху които не се произвежда земеделска
продукция, но може да се извършва паша или
коситба, при условие че ивицата допустима
площ продължава да бъде различима от съседната земеделска земя.
Чл. 11. (1) Площи с дървесни култури с
кратък цикъл на ротация са площите, засадени
с бързорастящи дървесни видове с определен
максимален цикъл на реколтиране, посочени
в приложение № 1. Дървесните култури са
многогодишни и техните корени или дънери
остават в почвата след прибиране на реколтата, като през следващия сезон се появяват
нови издънки.
(2) Върху площите с дървесни култури
с кратък цикъл на ротация не е разрешена
употребата на минерални торове.
(3) Продукти за растителна защита може да
се употребяват върху площи с дървесни култури
с кратък цикъл на ротация по отношение на
върби и тополи до двегодишна възраст.
Чл. 12. (1) Площи с междинни култури или
зелена покривка са площите, засети със смес
от културите в приложение № 2 или подсети
с трева в основната култура. Засяването или
подсяването трябва да се извършва в срок до
30 септември в годината на кандидатстване.
(2) Междинни култури са смески от житни
култури и нежитни култури със слята повърхност, които се отглеждат между две основни
култури след прибиране на предшестващата
основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура.
(3) Не са площи с междинни култури или
зелена покривка площите, засети със зимни
култури за получаване на реколта или използване за паша.
Чл. 13. Площи с азотфиксиращи култури са
площите, засети с културите по приложение
№ 3, и могат да бъдат разположени на цялата
територия на страната.
Чл. 14. При изчисляване на ЕНП се прилагат тегловни коефициенти и коефициенти
за преобразуване съгласно приложение № 4.
Чл. 15. (1) Кандидатите за получаване на
подпомагане по схемата за млади земеделски
стопани предоставят до 1 декември на годината
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на подаване на заявлението за кандидатстване
един от следните документи за придобити
професионални умения и познания:
1. завършено средно образование в областта
на селското стопанство или ветеринарната
медицина, и/или
2. завършено средно икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
3. завършено висше образование в областта
на селското стопанство или ветеринарната
медицина, и/или
4. завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост, и/или
5. удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за получена
степен на професионална квалификация в
областта на селското стопанство.
(2) Физически лица млади земеделски
стопани по смисъла на чл. 50, параграф 2
от Регламент (ЕС) № 1307/2013 упражняват
ефективен и дългосрочен контрол по смисъла
на чл. 49, параграф 1, буква „б“ от Делегиран
Регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент
и на Съвета за установяване на правила за
директни плащания за земеделски стопани по
схеми за подпомагане в рамките на общата
селскостопанска политика и за изменение
на приложение X към същия регламент (ОВ
L 181/1 от 20.06.2014 г.) (Регламент (ЕС)
№ 639/2014 на Комисията) върху юридическо
лице по отношение на решенията, свързани с
управлението, ползите и финансовите рискове,
ако през първата година, в която юридическото
лице подава заявление за плащане по схемата:
1. са управители или председатели и/или
са повече от половината от членовете на
управителния орган на дружеството или кооперацията, и
2. притежават повече от половината от
гласовете в общото събрание на дружеството
или кооперацията, или
3. са повече от половината от неограничено
отговорните съдружници, които управляват
дружеството, или
4. притежават капита ла на еднолично
търговско дружество.
(3) Юридическото лице по ал. 2 получава
плащане за млади земеделски стопани, ако
поне едно от физическите лица по смисъла
на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1307/2013, упражняващи ефективен и дългосрочен контрол върху неговите решения,
отговаря на изискванията на ал. 1.
Чл. 16. (1) Право на подпомагане по схемата за дребни земеделски стопани имат
земеделските стопани, които през 2015 г. са
подали заявление по СЕПП и отговарят на
минималните изисквания за получаване на
директни плащания.
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(2) Заявлението за участие в схемата за
дребни земеделски стопани се подава до 15
октомври 2015 г.
(3) Кандидатите могат да оттеглят участието
си по схемата, като изрично отбележат това
при подаване на заявлението за подпомагане
за следваща кампания.
(4) В случай че земеделски стопанин прекрати участие в схемата за дребни земеделски
стопани, не се допуска повторно включване
в нея.
(5) Размерът на годишното плащане по
схемата за всеки земеделски стопанин се
определя съгласно чл. 63, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013 при
закръгляне на сумите, които са под 500 евро,
на 500 евро.
(6) К ан ди дат и те т рябва да под д ържат
най-малко размера на допустимата площ,
определена на база на подаденото заявление
за кампания 2015, през целия период на участието си в схемата.
Чл. 17. (1) Право на специално плащане
за памук имат земеделските стопани, които
са спазили следните правила:
1. памукът е произведен на територията
на страната;
2. използваните сортове са вписани в
Сортовата листа на Република България за
съответната година или в Европейския каталог
на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителна агенция
по сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
3. минималната гъстота на посевите е не
по-малко от 8000 бр./дка.
(2) Кандидатите за подпомагане по схемата
предоставят сключен договор за изкупуване
на произведената от тях продукция от културата памук в срок до 1 декември на годината
на кандидатстване в съответната областна
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по:
1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
Чл. 18. Прилагат се следните схеми за
обвързано с производството подпомагане:
1. Схема за обвързано подпомагане за
млечни крави;
2. Схема за обвързано подпомагане за
месодайни крави и/или юници;
3. Схема за обвързано подпомагане за
млечни крави и/или месодайни крави под
селекционен контрол;
4. Схема за обвързано подпомагане за
овце-майки и/или кози-майки;
5. Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен
контрол;
6. Схема за обвързано подпомагане за
биволи;
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7. Схема за обвързано подпомагане за
плодове;
8. Схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци;
9. Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (оранжерийно производство);
10. Схема за обвързано подпомагане за
протеинови култури.
Чл. 19. (1) Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за млечни крави
имат земеделски стопани, които:
1. стопанисват животновъден обект на
територията на цялата страна, който е категоризиран по реда на чл. 2 от Наредба № 4
от 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията
за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти (ДВ, бр. 23 от 2008 г.);
2. отглеждат в стопанството си 10 и повече
млечни крави, които са с предназначение за
производство на мляко.
(2) Заявените животни трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са идентифицирани с по една ушна
марка на всяко ухо, одобрена от Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ),
с еднакъв идентификационен номер;
2. да са въведени в Системата за идентификация и регистрация на животните (СИРЖ)
на БАБХ;
3. да имат индивид уа лни паспорти за
идентифициране съгласно изискванията на
чл. 132, ал. 1, т. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4. да са вписани в регистъра на животните
в животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
(3) Допустими за подпомагане по схемата
са млечни крави, които в СИРЖ на БАБХ
са вписани с предназначение за производство
на мляко.
(4) Земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените млечни крави
най-малко 80 дни от деня, следващ последния
ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(5) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави се определя въз
основа на броя на заявените за подпомагане
млечни крави, които реално се отглеждат в
стопанството.
Чл. 20. (1) Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за месодайни крави
и/или юници имат земеделски стопани, които
отглеждат в стопанството си 5 (включително) и повече месодайни крави и/или юници
с предназначение за производство на месо.
(2) Заявените животни трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са идентифицирани с по една ушна
марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с
еднакъв идентификационен номер;
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2. да са въведени в СИРЖ на БАБХ;
3. да имат индивид уа лни паспорти за
идентифициране съгласно изискванията на
чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
4. да са вписани в регистъра на животните
в животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
(3) Допустими за подпомагане по схемата
са месодайни крави и/или юници, които в
СИРЖ на БАБХ са вписани с предназначение
за производство на месо.
(4) Земеделск и я т с т опа н и н т рябва да
продължи да отглежда заявените месодайни
крави и/или юници най-малко 80 дни от
деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане.
(5) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници се
определя въз основа на броя на заявените за
подпомагане месодайни крави и/или юници,
които реално се отглеждат в стопанството.
Чл. 21. (1) Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за млечни крави и/
или месодайни крави под селекционен контрол
имат земеделски стопани, които оглеждат в
стопанството си 10 и повече млечни крави
(с предназначение за производство на мляко)
и/или месодайни крави (с предназначение за
производство на месо), от които поне едно
животно е под селекционен контрол.
(2) Заявените животни трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са идентифицирани с по една ушна
марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с
еднакъв идентификационен номер;
2. да са въведени в СИРЖ на БАБХ;
3. да имат индивид уа лни паспорти за
идентифициране съгласно изискванията на
чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
4. да са вписани в регистъра на животните
в животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
(3) Земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените животни наймалко 80 дни от деня, следващ последния ден
за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни
крави под селекционен контрол се определя
въз основа на броя на заявените за подпомагане млечни крави и/или месодайни крави
под селекционен контрол, които реално се
отглеждат в стопанството.
(5) За да получат подпомагане по схемата,
земеделските стопани трябва да отговарят на
следните условия:
1. заявените за подпомагане от тях животни да бъдат вписани в Родословната книга
в съответствие с изискванията на Закона за
животновъдството, и
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2. заявените за подпомагане от тях животни
да бъдат вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6
от Закона за животновъдството.
(6) Условията по ал. 5 се проверяват в
СИРЖ на БАБХ.
Чл. 22. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки
и/или кози-майки имат земеделски стопани,
които отглеждат в стопанството си към датата
на подаване на заявления:
1. от 10 до 49 (включително) овце-майки,
или
2. от 10 до 49 (включително) кози-майки,
или
3. от 10 до 49 (включително) овце-майки
и кози-майки.
(2) Заявените животни трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са идентифицирани с две идентични
индивидуални ушни марки, в т.ч. животните,
родени след 31.12.2009 г. се идентифицират
с ушни марки, както следва: с обикновена
ушна марка на едното ухо и с електронна
ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер;
2. да са въведени в СИРЖ на БАБХ;
3. да са вписани в регистъра на животните
в животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
(3) Земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените овце-майки и/
или кози-майки най-малко 80 дни от деня,
следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки се
определя въз основа на броя на заявените за
подпомагане овце-майки и/или кози-майки,
които реално се отглеждат в стопанството.
Чл. 23. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки
и/или кози-майки под селекционен контрол
имат земеделски стопани, които отглеждат в
стопанството си:
1. 50 и повече овце-майки, или
2. 50 и повече кози-майки, или
3. 50 и повече овце-майки и кози-майки,
от които поне едно животно е под селекционен контрол.
(2) Заявените животни трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са идентифицирани с две идентични
индивидуални ушни марки, в т.ч. животните,
родени след 31.12.2009 г., се идентифицират
с ушни марки, както следва: с обикновена
ушна марка на едното ухо и с електронна
ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер;
2. да са въведени в СИРЖ на БАБХ;
3. да са вписани в регистъра на животните
в животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
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(3) Земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените овце-майки и/
или кози-майки най-малко 80 дни от деня,
следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под
селекционен контрол се определя въз основа на
броя на заявените за подпомагане овце-майки
и/или кози-майки под селекционен контрол,
които реално се отглеждат в стопанството.
(5) За да получат подпомагане по схемата,
земеделските стопани трябва да отговарят на
следните условия:
1. заявените за подпомагане от тях животни да бъдат вписани в Родословната книга
в съответствие с изискванията на Закона за
животновъдството, и
2. заявените за подпомагане от тях животни
да бъдат вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6
от Закона за животновъдството.
(6) Условията по ал. 5 се проверяват в
СИРЖ на БАБХ.
Чл. 24. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за биволи
имат земеделски стопани, които отглеждат в
стопанството си 10 и повече биволи.
(2) Заявените животни трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. да са идентифицирани с по една ушна
марка на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с
еднакъв идентификационен номер;
2. да са въведени в СИРЖ на БАБХ;
3. да имат индивид уа лни паспорти за
идентифициране съгласно изискванията на
чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
4. да са вписани в регистъра на животните
в животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.
(3) Земеделският стопанин трябва да продължи да отглежда заявените биволи наймалко 80 дни от деня, следващ последния ден
за подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за биволи се определя въз основа
на броя на заявените за подпомагане биволи,
които реално се отглеждат в стопанството.
Чл. 25. (1) Лицата, които кандидатстват по
схемите по чл. 18, т. 1 – 6, могат да заменят
заявените животни с други животни, отговарящи на изискванията за подпомагане по
съответната схема към момента на замяната,
при условие че:
1. извършат замяната на кравите, юниците
или биволите в срок до 20 дни и на овцетемайки или козите-майки в срок до 10 дни от
края на събитието, което я е наложило;
2. заявят писмено в срок до 7 работни
дни от деня на замяната в съответния отдел
„Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“ в областната дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ извършената замяна на:
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а) крави или юници;
б) овце-майки;
в) кози-майки;
г) биволи.
(2) Подпомагане по схемите по чл. 18,
т. 1 – 6 се изплаща и когато кандидатите са
преместили част или всички от заявените за
подпомагане животни или животните, с които
са ги заменили по реда на ал. 1, в животновъден обект – пасище, и това е регистрирано
в СИРЖ на БАБХ.
(3) Замяната на животните по ал. 1 се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 30,
т. 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014
на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и
контрол и условията за отказ или оттегляне
на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските
райони и кръстосаното съответствие (ОВ L
181/48 от 20.06.2014 г.) (Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014).
Чл. 26. Едно животно може да бъде заявено
за подпомагане само по една от схемите по
чл. 18, т. 1 – 5.
Чл. 27. (1) За периода на прилагане на
схемите по чл. 18, т. 1 и 2 животните подлежат на подпомагане само по едно направление – млечно или месодайно.
(2) При промяна на предназначението на
животните по чл. 18, т. 1 и 2 тези животни
се считат за животни с нередност по схемите.
Чл. 28. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед размера на
плащането за едно допустимо за подпомагане
животно по чл. 18, т. 1 – 6.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страниците на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“.
Чл. 29. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове
имат земеделски стопани на територията на
цялата страна, които стопанисват минимум
0,5 ха допустими площи с плодове (заедно
или поотделно) от следните видове култури:
ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, праскови и нектарини, сливи (Prunus
domestica), череши, вишни, орехи и десертно
грозде, когато:
1. земеделските площи, заети с изброените
култури, са с минимална площ на парцела
0,1 ха;
2. площите отговарят на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи
2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
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3. от заявените за подпомагане площи през
годината на заявяване е получен минимален
добив от заявените за подпомагане култури
съгласно приложение № 5.
(2) Помощ та по а л. 1 се оп редел я на
хектар отглеждана култура при отчитане на
изискването за минимален добив съгласно
приложение № 5.
Чл. 30. (1) Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за зеленчуци имат
земеделски стопани на територията на цялата
страна, които стопанисват минимум 0,5 ха
допустими площи със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно) от следните
видове култури: домати, пипер, краставици,
корнишони, главесто зеле, кромид лук (зрял),
патладжан, моркови, грах (зелен), зелен фасул,
чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши и тикви,
и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно) от следните
видове култури: домати, пипер, краставици,
когато:
1. земеделските площи, заети с изброените
култури, са с минимална площ на парцела
0,1 ха;
2. площите отговарят на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи
2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. от заявените за подпомагане площи през
годината на заявяване е получен минимален
добив от заявените за подпомагане култури
съгласно приложение № 5.
(2) На подпомагане по схемата подлежат
площите със зеленчуци – полско производство.
(3) Помощта по ал. 1 се определя на хектар отглеж дана култура при отчитане на
изискването за минимален добив съгласно
приложение № 5.
Чл. 31. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци
(оранжерийно производство) имат земеделски
стопани на територията на цялата страна,
които стопанисват минимум 0,5 ха допустими
площи със зеленчуци (заедно или поотделно)
в отоплявани и неотоплявани оранжерии от
следните видове култури: домати, пипер и
краставици, и/или със зеленчуци – полско
производство (заедно или поотделно) от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони, главесто зеле, кромид лук
(зрял), патладжан, моркови, грах (зелен), зелен
фасул, чесън (зрял), картофи, дини, пъпеши
и тикви, когато:
1. земеделските площи, заети с изброените
култури, са с минимална площ на парцела
0,1 ха;
2. площите отговарят на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи
2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. от заявените за подпомагане площи през
годината на заявяване е получен минимален
добив от заявените за подпомагане култури
съгласно приложение № 5.
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(2) На подпомагане по схемата подлежат
площите със зеленчуци (оранжерийно производство).
(3) Помощта по ал. 1 се определя на хектар отглеж дана култура при отчитане на
изискването за минимален добив съгласно
приложение № 5.
Чл. 32. (1) Кандидатите по схемите по
чл. 29, 30 и 31 удостоверяват минимални добиви от заявените площи за заявената култура,
като представят декларация по образец за
произведената продукция през годината на
кандидатстване, както и документи, които
доказват нейната реализация.
(2) Документите по ал. 1 могат да бъдат
предоставени от Държавен фонд „Земеделие“
за проверка от Националната агенция по
приходите (НАП).
(3) Кандидатите по схемите по чл. 29, 30
и 31 с площи със сертифицирано биологично производство удостоверяват минимални
добиви от заявените площи за съответната
култура в размер 75 % от минималните добиви, определени в приложение № 5.
(4) В периода от 1 до 31 януари на годината,
следваща годината на подаване на заявлението,
кандидатите за подпомагане представят документите по ал. 1 лично или чрез представител,
упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на
Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане
на схеми и мерки за подпомагане“.
(5) Документите по ал. 1 се представят в
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ по:
1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
Чл. 33. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови
култури имат производители на територията
на цялата страна, които отглеждат минимум
0,5 ха допустими площи (заедно или поотделно) от следните протеинови култури: фасул
(зърно), леща, нахут, грах (фуражен за зърно),
фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета, фий,
детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/
или смески от тях, когато:
1. земеделските площи с протеинови култури по ал. 1 са с минимална площ на парцела
0,1 ха;
2. площите отговарят на условията за подпомагане по смисъла на член 32, параграфи
2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(2) Помощта по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури се определя
на хектар отглеждана култура.
Чл. 34. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед размера на
подпомагането на хектар по схемите по чл. 18,
т. 7 – 10.
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(2) Заповедите по ал. 1 се публикуват на
интернет страниците на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“.
Раздел III
Специални изисквания по схемите за преходна
национална помощ
Чл. 35. Прилагат се следните схеми за
преходна национална помощ:
1. Схема за преходна национална помощ
за земеделска земя на хектар;
2. Схема за преходна национална помощ
за тютюн, необвързана с производството;
3. Схема за преходна национална помощ за
говеда, необвързана с производството;
4. Схема за преходна национална помощ
за овце-майки и/или кози-майки, обвързана
с производството.
Чл. 36. (1) Допустими за подпомагане с
преходна национална помощ за земеделска
земя на хектар са всички земеделски площи
на територията на страната, които са допустими и заявени за подпомагане по СЕПП, с
изключение на постоянно затревените площи
(пасища, мери и ливади) и площите:
1. с винени сортове лозя;
2. с тютюн.
(2) Право на подпомагане по схемата за
преходна национална помощ на хектар имат
земеделските стопани, които стопанисват
най-малко:
1. 0,5 ха трайни насаждения, или
2. 1 ха за всички останали земеделски
площи.
Чл. 37. (1) Право на подпомагане по схемата
за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски
стопани, които са отглеждали тютюн през
която и да е година на референтния период
2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран
по реда на Закона за тютюна и тютюневите
изделия.
(2) Допустими за участие в схемата за
преходна национална помощ за тютюн са
земеделски стопани, които продължават да
извършват земеделска дейност и са запознати,
че това изискване се приема за изпълнено,
когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
1. са регистрирани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските производители
(ДВ, бр. 10 от 1999 г.) или в база данни за
производителите на тютюн, и/или
2. са собственици на селскостопанско
животно, животновъден обект с поне едно
животно и/или пчелно семейство, регистрирани в СИРЖ на БАБХ, и/или
3. декларират най-малко 0,1 ха земеделска
площ.
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(3) Преходната национална помощ за тютюн
се изплаща на килограм въз основа на средногодишното количество изкупен качествен
(1 – 3 класа) тютюн по сортови групи през
референтния период по ал. 1 съгласно данните
за изкупения и премиран тютюн, представени
от Фонд „Тютюн“. Когато земеделският стопанин не е отглеждал тютюн през всичките
три години от референтния период, помощта
се определя въз основа на средногодишното
количество изкупен тютюн по сортови групи
за годините, през които е отглеждал тютюн.
(4) При подаване на общото заявление кандидатите за подпомагане заявяват участие в
схемата, без да посочват количеството тютюн,
подлежащо на подпомагане, и декларират,
че продължават да упражняват земеделска
дейност по смисъла на ЗПЗП.
(5) Наследниците на починали земеделски
стопани по ал. 1 имат право на помощта,
определена съгласно ал. 2, когато един или
повече от тях продължават да извършват
земеделска дейност. Те упълномощават с нотариално заверено изрично пълномощно един
от тях, който извършва земеделска дейност, да
подаде заявление за подпомагане, към което
се прилага удостоверение за наследници.
Ч л. 38. (1) Пра во на под пома га не по
схемата за преходна национална помощ за
говеда, необвързана с производството, имат
земеделските стопани, които към 28 февруари
2009 г. са отглеждали 10 или повече говеда
и/или 10 или повече биволи, регистрирани в
СИРЖ на БАБХ, и продължават да извършват
земеделска дейност.
(2) Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които към последния ден за
подаване на заявленията за подпомагане от
текущата кампания отглеждат в стопанствата
си поне 70 % от референтния брой животни.
(3) Помощта по схемата за преходна национална помощ за говеда се определя въз
основа на броя на говедата и/или биволите
в животновъдните обекти на земеделския
стопанин, регистрирани в СИРЖ на БАБХ
към 28 февруари 2009 г.
(4) Наследниците на починали земеделски
стопани по ал. 1 имат право на помощта,
определена съгласно ал. 2. Те упълномощават
с нотариално заверено изрично пълномощно
един от тях да подаде заявление за подпомагане, към което се прилага удостоверение за
наследници.
Чл. 39. (1) Право на подпомагане по схемата
за преходна национална помощ за овце-майки
и/или кози-майки, обвързана с производството, имат земеделските стопани, които:
1. отглеждат в стопанствата си:
а) 50 или повече овце-майки, или
б) 50 или повече кози-майки, или
в) 50 или повече овце-майки и/или козимайки;
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2. животните по т. 1 са идентифицирани
с две идентични индивидуални ушни марки,
в т.ч. животните, родени след 31.12.2009 г., се
идентифицират с ушни марки, както следва:
с обикновена ушна марка на едното ухо и
с електронна ушна марка на другото ухо, с
еднакъв идентификационен номер;
3. животните по т. 1 са въведени в СИРЖ
на БАБХ;
4. продъл жат да отглеж дат най-ма лко
80 % от заявените овце-майки и/или козимайки най-малко 100 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявленията за
подпомагане.
(2) Помощта по схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки,
обвързана с производството, се определя въз
основа на заявените за подпомагане овце-майки и кози-майки, които реално се отглеждат
в стопанството.
Чл. 40. Държавен фонд „Земеделие“ предоставя информация на НАП за извършените
плащания на земеделски стопани с източник
на финансиране от държавния бюджет.
Чл. 41. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед размера на
плащането:
1. на хектар за допустимите за подпомагане хектари;
2. на килограм тютюн по сортови групи;
3. за едно допустимо за подпомагане животно по чл. 38 и 39.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страниците на Министерството на
земеделието и храните и на Държавен фонд
„Земеделие“.
Ч л . 42 . (1) Държ а в ен ф он д „З емед е лие“ – Разплащателна агенция, създава и
поддържа електронна система, в която контролиращите лица въвеждат данни за извършените през текущата година проверки за
площи за биологично земеделие.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат в електронната система в срок до 30 октомври на
годината, за която се отнасят.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Овца-майка“ е всяко женско животно
от рода на овцете, родило поне веднъж, или
на възраст най-малко една година.
2. „Коза-майка“ е всяко женско животно
от рода на козите, родило поне веднъж, или
на възраст най-малко една година.
3. „Крави по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници“ са
крави на възраст над 24 месеца, които в СИРЖ
към БАБХ са вписани с предназначение за
производство на месо.
4. „Юници по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници“
са женски говеда на възраст над 8 месеца,
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които още не са се отелвали, които в СИРЖ
към БАБХ са вписани с предназначение за
производство на месо.
5. „Говеда“ са биците, воловете, кравите,
юниците и телетата.
6. „Биволи“ са биволските бици (мъжките
биволи), биволиците, малакините и малачетата.
7. „Млечни крави“ са кравите на възраст
над 24 месеца, които в СИРЖ към БАБХ са
вписани с предназначение за производство
на мляко.
8. „Стопанството“ включва всички живот
новъдни обекти, регистрирани на името на
земеделския стопанин по реда на ЗВД.
9. „Удостоверение за завършен курс от
минимум 150 часа или получена степен на
професионална квалификация в областта на
селското стопанство“ означава удостоверение
за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение
от 150 часа по част от професия или получена
степен на професионална квалификация по
професии и специалности от професионално
направление с код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско
стопанство“ или професионално направление
с код 640 „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде
издадено от висше училище, акредитирано по
Закона за висшето образование с актуални
акредитации за обучение по минимум едно
от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“. Удостоверението за завършено обучение от 150 часа
по част от професия или получена степен на
професионална квалификация трябва да бъде
издадено от някоя от институциите по чл. 18,
т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното
образование и обучение, които следва да имат
право да обучават по специалността, по която
е издадено удостоверението, а за центровете
за професионално обучение (ЦПО) се изисква
и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за
професионално образование и обучение.
10. „Контролиращо лице“ е лице съгласно
т. 6, § 1 от допълнителните разпоредби на
Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и
храни, тяхното етикетиране и контрола върху
производството и етикетирането (ДВ, бр. 16
от 2013 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 38а, ал. 4 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
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§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК
Група
Житни култури

С Т Р. 5 1
Група
Нежитни култури

Министър:
Десислава Танева

синап

Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1

фуражна ряпа

соя
репко

Списък на дървесни култури с кратък цикъл
на ротация
1. Тополи (Populus ssp.)
• Черна топола (Populus nigra)
• Бяла топола (Populus alba)
• Трепетлика (Populus tremula)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
6 години.
2. Върби (Salix spp.)
• Бяла върба (S. alba)
• Тритичинкова върба (S. triandra)
• Трошлива върба (S. fragilis)
• Ракита (S. purpurea)
• Ива (S. caprea)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
6 години.
3. Черна елша (Alnus glutinosa)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
20 години.
4. Сребролистна липа (Tilia tomentosa)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
20 години.
5. Полски бряст (Ulmus minor)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
20 години.
6. Леска (Corylus avellana)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
20 години.
7. Източен чинар (Platanus orientalis)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
20 години.
8. Черница (Morus spp.)
Максима лен ц ик ъ л на рекол т и ране
20 години.

–

–
–
–
–

Приложение № 3
към чл. 13
Списък на азотфиксиращи култури
1. Люцерна (алфалфа) – Medicago sativa
2. Боб (обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак) – Phaseolus spp.
3. Боб (апсержов боб, вигна) – Vigna spp.
4. Нахут – Cicer spp.
5. Детелина – Trifolium spp.
6. Бакла – Vicia faba
7. Леща – Lens culinaris
8. Лупина – Lupinus spp.
9. Грах – Pisum spp.
10. Фий – Vicia spp. (освен Vicia faba)
11. Еспарзета – Onobrychis spp.
12. Звездан – Lotus corniculatus L
13. Соя – Glycine max
14. Бурчак – Vicia Ervilia
15. Фъстъци – Arachis Hypogaea.

Приложение № 4
към чл. 14
Коефициенти за преобразуване и тегловни
коефициенти за ЕНП

–
Характеристики
–
–

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 1
Списък на смески с междинни култури

рапица

КоефиТегциент
ловен
за прекоефиобразуциент
ване

ЕНП

Угари (за 1 кв.м)

–

1

1 кв. м

Тераси (за 1 м)

2

1

2 кв. м

Жив плет/обрасла с
дървесна растителност
ивица (за 1 м)

5

2

10 кв. м

Изолирани дървета
(за 1 дърво)

20

1,5

30 кв. м

Редици от дървета
(за 1 м)

5

2

10 кв. м

Групи от дървета
(за 1 кв.м)

–

1,5

1,5 кв. м

Е лемен т и на ла н дшафта:

Група
Житни култури

Група
Нежитни култури

ръж

грах

тритикале

фий

ечемик

звездан

пшеница

еспарзета

овес

леща

лимец

фасул

Синори (полски граници) (за 1 м)

6

1,5

9 кв. м

просо

нахут

Езерца (за 1 кв.м)

–

1,5

1,5 кв. м

сорго

бакла

метла

лупина

К анавк и и о т к ри т и
водни течения (за 1 м)

3

2

6 кв. м

бурчак

Буферни ивици (за 1 м)

6

1,5

9 кв. м

С Т Р.
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Характеристики

Ивици доп уст ими
площи на границата
между обработваеми
земи и гори без производство (за 1 м)

КоефиТегциент
ловен
за прекоефиобразуциент
ване

6

Площи с дървесни култури с кратък цикъл
на ротация (за 1 кв.м)

–

Площи с меж динни
к улт у ри или зелено
покритие (за 1 кв.м)

–

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв.м)

–

1.5

0.3

0.3
0.7

ЕНП

9 кв.м

0,3 кв. м

0,3 кв. м
0,7 кв. м

Приложение № 5
към чл. 29, 30, 31 и 32
Минимални добиви (кг/дка) за определени видове
зеленчукови и плодови култури, подлежащи на
подпомагане по схеми за директна подкрепа,
обвързана с производството
Култури

Добив, кг/дка

Зеленчукови култури:
Полско производство:
Домати

1521

Пипер

1138

Краставици (дългоплодни)

1000

Корнишони
Главесто зеле
Лук – кромид зрял
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Култури

Добив, кг/дка

Краставици (отопляеми оранжерии)

19 800

К р а с т а ви ц и (не о т оп л яе м и
оранжерии)

8100

Овощни култури и десертно
грозде (плодове):
Ябълки

434

Круши

269

Кайсии и зарзали

185

Праскови и нектарини

251

Сливи (Prunus domestica)

302

Череши

227

Вишни

179

Ягоди (полско производство)

442

Орехи

45

Малини

329

Десертно грозде

264

1216

НАРЕДБА № 4
от 24 февруари 2015 г.

за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

958

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1746

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за подпомагане на земеделски стопани, които извършват земеделски дейности,
насочени към подобряване на опазването на
околната среда по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР), наричани понататък в наредбата „биологични дейности“.
(2) Прилагането на правилата за биологично земеделие в земеделските стопанства
се подпомага за постигане на следните цели:
1. подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите;
2. предотвратяване на почвената ерозия и
борба с климатичните промени;
3. насърчаване на растежа и създаване на
нови работни места в селските райони чрез
прилагане на методите на биологичното
производство.
(3) Подпомагането по тази наредба се
предоставя под формата на годишно плащане
при спазване на изискванията на:

766

Патладжан

1898

Морков

1096

Грах за зелено

202

Фасул за зелено

412

Чесън – зрял

ВЕСТНИК

351

Картофи

1015

Дини

1382

Пъпеши

839

Тикви

471

Оранжерийно производство
зеленчуци:
Домати (отопляеми оранжерии)

16 200

Домати (неотопляеми оранжерии)

7200

Пипер(отопляеми оранжерии)

7200

Пипер (неотоп л яеми оранжерии)

4500
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1. 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 (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ
L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за
директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20
декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (Регламент (ЕО) № 834/2007) (ОВ
L, бр. 189 от 20 юли 2007 г.);
4. Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008
от 5 септември 2008 г. за определяне на подборни правила за прилагането на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното
производство, етикетирането и контрола (Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008) (ОВ
L, бр. 250 от 18 септември 2008 г.);
5. Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейск и я парламент и на Съвета относно
официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със
законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните (Регламент (ЕО) № 882/2004) (ОВ
L, бр. 165 от 30 април 2004 г.);
6. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета 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
(Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347
от 20 декември 2013 г.).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ПОМОЩТА
Раздел I
Допустими кандидати за подпомагане
Чл. 2. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, които са земеделски стопани
по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за подпома-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

гане на земеделските производители (ЗПЗП) и
са регистрирани в Интегрираната система за
администриране и контрол (ИСАК) съгласно
чл. 30, ал. 2, т. 2 и/или т. 3 ЗПЗП, съгласно
направлението, по което кандидатстват.
(2) Лицата по ал. 1 могат да кандидатстват
за подпомагане, ако отговарят на условията
за активен земеделски стопанин съгласно
чл. 38б ЗПЗП.
Раздел ІІ
Подпомагани дейности
Чл. 3. Подпомага се прилагането на дейностите от подмерки „Плащания за преминаване към биологично земеделие“ и „Плащания
за поддържане на биологично земеделие“,
включени в следните направления:
1. биологично растениевъдство;
2. биологично пчеларство;
3. биологично животновъдство.
Чл. 4. Прилагането на направленията по
чл. 3 се подпомага на територията на цялата
страна.
Ч л. 5. (1) Доп ус т и м и за под пома га не
комбинации от направления на един и същи
парцел са:
1. биологично животновъдство за периода
на преход с биологично растениевъдство за
периода на преход само за фуражни култури
и постоянно затревени площи;
2. биологично животновъдство с биологично растениевъдство само за фуражни култури
и постоянно затревени площи;
3. биологично животновъдство за периода
на преход с биологично растениевъдство само
за постоянно затревени пасища и фуражни
култури.
(2) Допустими за подпомагане комбинации
с направления от други мерки за един и същи
парцел са:
1. биологично животновъдство със заявени
парцели по направление „Биологично растениевъдство“ за постоянно затревени площи
и фуражни култури по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
2. биологично животновъдство със заявени животни по направление „Опазване на
застрашените от изчезване местни породи“
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
ПРСР 2007 – 2013 г.;
3. биологично растениевъдство и биологично животновъдство с едни и същи парцели и
по направление „Контрол на почвената ерозия“
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
ПРСР 2007 – 2013 г.
(3) Не се предоставя подпомагане за комбинации със:
1. парцели и/или животни, заявени по
мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР
2014 – 2020, с изключение на: парцелите по
направление „Контрол на почвената ерозия“
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и/или животните по направление „Опазване
на застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското стопанство“;
2. постоянно затревени площи, заявени
по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
плащания по Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на
зони в Натура 2000, за които в заповедта за
обявяването им няма забрана за използване
на пестициди и минерални торове в пасища
и ливади.
Чл. 6. (1) Биологичните направления се
изпълняват за период от пет последователни
години.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от началото на годината на подаване и одобрение
на „Заявлението за подпомагане“, което през
първата година на кандидатстване е и „Заявление за плащане“. През всяка следваща година
до изтичане на срока по ал. 1 кандидатите за
подпомагане подават „Заявление за плащане“.
(3) След изтичане на петгодишния период
на ангажимента кандидатите могат да удължават ангажимента си ежегодно до изтичане
на програмния период.
Чл. 7. (1) Кодовете на биологичните дейности са посочени в приложение № 1.
(2) Кандидатите за подпомагане отбелязват
в заявленията по чл. 6, ал. 2 кода на съответната дейност срещу всеки парцел, животно
или пчелно семейство.
(3) Подпомаганите лица могат да променят
всяка година кодовете в съответното направление по чл. 3 за периода от пет последователни години.
(4) Промените в дейностите се отбелязват
в заявленията по чл. 6, ал. 2 чрез съответния
код от приложение № 1.
Раздел ІІІ
Финансови условия за подпомагане
Чл. 8. Финансовата помощ за извършване
на биологичните дейности, включени в подмерките и направленията по чл. 3, се предоставя под формата на ежегодни плащания,
като 75 на сто от средствата се осигуряват от
Европейския съюз, а 25 на сто – от бюджета
на Република България.
Чл. 9. Плащанията за биологично земеделие
се предоставят в рамките на предвидените
финансови средства по мярка „Биологично
земеделие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Чл. 10. (1) Един кандидат може да бъде
подпомаган едновременно за извършването
на дейности в повече от едно направление
съгласно чл. 3 за периода на прилагане на
мярка „Биологично земеделие“.
(2) Максималният размер на годишното
плащане е съгласно посочените размери в
Приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013,
както следва:
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1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури – 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване – 450
евро/ха.
Чл. 11. (1) Годишният размер на плащанията
за преминаване към биологично земеделие
(периода на преход) е, както следва:
1. полски култури, включително фуражни – 284 евро/ха;
2. постоянно затревени площи – 128 евро/
ха;
3. трайни насаждения, лозя и маслодайна
роза – 736 евро/ха;
4. ароматни и медицински растения – 515
евро/ха;
5. зеленчукови култури – 575 евро/ха;
6. за пчелно семейство – в евро – 35 евро/
пчелно семейство;
7. едри преживни животни (говеда и биволи),
отглеждани за мляко – 230 евро/ха;
8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 160 евро/ха;
9. дребни преживни животни (овце и кози),
отглеждани за комбинирано производство
(мляко и месо) – 122 евро/ха.
(2) Годишният размер на плащанията за
биологично земеделие е, както следва:
1. полски култури, включително фуражни – 168 евро/ха;
2. постоянно затревени площи – 112 евро/ха;
3. трайни насаждения, лозя и маслодайна
роза – 557 евро/ха;
4. ароматни и медицински растения – 405
евро/ха;
5. зеленчукови култури – 399 евро/ха;
6. за пчелно семейство – 25 евро/пчелно
семейство;
7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха;
8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 63 евро/ха;
9. дребни преживни животни (овце и кози),
отглеждани за комбинирано производство
(мляко и месо) – 90 евро/ха.
(3) Не се предоставя плащане по настоящата
мярка за парцели от блока на земеделското
стопанство, които са оставени в угар.
(4) Плащания по ал. 1 се предоставят на
подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към
биологично производство съгласно чл. 36,
ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 на Регламент
на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно
биологичното производство и етикетирането
на биологични продукти по отношение на
биологичното производство, етикетирането
и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
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Чл. 12. (1) Финансовата помощ се предоставя за парцели, животни и пчелни семейства,
които са одобрени за участие и за които
земеделските стопани са поели задължение
да изпълняват дейности по съответното направление за период от пет последователни
години.
(2) По направленията „биологично пчеларство“ и „биологично животновъдство“ се
подпомагат собственици на пчелни семейства
и животни. Дейностите по тези направления
се основават на брой пчелни семейства или
на брой животински единици.
Чл. 13. Когато при проверка на място или
административни проверки се установи, че за
съответните парцели, пчелни семейства или
животни не са спазени базовите изисквания
съгласно приложение № 2, минималните изисквания за торене и използване на продукти за
растителна защита съгласно приложение № 3
и изискванията по управление, плащанията
за биологичните дейности се отказват или
намаляват съгласно методика, утвърдена от
министъра на земеделието и храните.
Чл. 14. (1) Финансова помощ за годината
за подаване на заявление по чл. 6, ал. 2 по
съответното направление не се предоставя
или се намалява, когато:
1. кандидатът за подпомагане стопанисва
земеделски парцели с размери, по-малки от
определените в чл. 18, ал. 2;
2. при административни проверки или
проверки на място са установени по-малко от
минималния изискван брой пчелни семейства
или животински единици;
3. кандидатът за подпомагане възпрепятства
извършването на проверка на място;
4. кандидатът отбележи грешен код срещу
даден парцел, пчелно семейство или животно
в заявлението по чл. 6, ал. 2;
5. при административни проверки се установи, че е настъпила промяна в първоначално
декларираното предназначение (за мляко или
за месо) на заявено за подпомагане животно
от едър рогат добитък;
6. при административни проверки и/или
проверка на място се установи по-малък брой
животни или пчелни семейства от заявените за
подпомагане животни или пчелни семейства;
7. животните не отговарят на изискванията
по чл. 24;
8. при административни проверки се установи, че дадени парцели не се контролират
от контролиращото лице;
9. при административни проверки се установи, че е прекратен договорът с контролиращото лице.
(2) Не се отпуска финансова помощ за
годината на подаване на заявление по чл. 6,
ал. 2 за съответното направление, когато:
1. не е представен в предвидените срокове
някой от документите по чл. 38 и чл. 39;
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2. кандидатът заяви по-малко ЖЕ или
площи по направление „биологично животновъдство“ от определените в чл. 36, ал. 1;
3. кандидатът заяви по-малко пчелни семейства по направление „биологично пчеларство“
от определените в чл. 35, ал. 1;
4. броят на пчелните семейства, записани в регистъра на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ), е по-голям
от заявения и за разликата не е представен
договор и/или анекс с контролиращо лице,
или в договора не е посочен броят на пчелните семейства;
5. кандидатът не е предоставил договор
или анекс с контролиращо лице, в който да
са отбелязани всички индентификатори на
животните от заявения вид и вписани в регистъра на БАБХ;
6. Държавен фонд „Земеделие“ поиска допълнителна информация на основание чл. 40
и такава не бъде предоставена, не се отпуска
финансова помощ за текущата година.
Чл. 15. (1) Държавен фонд „Земеделие“
прекратява поетия ангажимент и подпомаганите лица възстановяват 100 % от получената
финансова помощ, когато не са изпълнили
изискванията по чл. 16, ал. 1 и/или ал. 2.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява
ангажимента и подпомаганите лица възстановяват получената финансова помощ съобразно
разпоредбите на ал. 4, когато стопанствата им
са прехвърлени на друго лице, регистрирано
в Интегрираната система за администриране
и контрол (ИСАК), което е декларирало, че
ще продължи изпълнението на биологичния
ангажимент, но е установено, че ангажиментът
не се изпълнява.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ прекратява
поетия ангажимент и подпомаганите лица
възстановяват получената финансова помощ
по съответното направление съобразно разпоредбите на ал. 4, когато:
1. не са изпълнили изискванията на чл. 17,
ал. 2;
2. преустановят прилагането на съответното направление преди изтичане на срока
по чл. 6, ал. 1;
3. не са спазили изискванията на чл. 33,
ал. 1, т. 2.
(4) Подпомаганите лица възстановяват
получената до момента финансова помощ по
съответното направление заедно със законните
лихви в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината,
в която е прекратен поетият ангажимент,
както следва:
а) до края на третата година – 100 %;
б) до края на четвъртата година – 40 %;
в) до края на петата година – 20 %;
г) след петата година – 10 %.
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(5) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства поетият ангажимент
се прекратява и не се изисква частично или
пълно възстановяване на получената от земеделския стопанин финансова помощ.
(6) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните
доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават
в писмена форма на ДФЗ – РА, от земеделския
стопанин или от друго упълномощено от него
лице или от неговите правоприемници в рамките на 15 работни дни от датата, на която
земеделският стопанин или упълномощеното
от него лице или неговите правоприемници
са в състояние да направят това.
Г л а в а

т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ К АНДИДАТИТЕ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 16. (1) Кандидатът за подпомагане
или изрично упълномощено лице трябва да
премине агроекологично или биологично
обучение с минимална продължителност 18
часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4, по мярка 1 „Трансфер на
знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014 – 2020 г., с минимална продължителност
от 3 дни, до 31 декември на втората година
от първото одобрение на заявлението за подпомагане по съответното направление или да
докажат наличие на опит в извършването на
направленията, които са избрали да прилагат.
(2) В случай че кандидатът упълномощи
друго лице да извършва биологичните дейности, упълномощаването по чл. 38, ал. 2
следва да бъде осъществено до края на втората
година от първото одобрение по съответното
направление.
(3) Изпълнението на изискването на ал. 1 се
установява с документ за преминато обучение,
издаден от обучаваща институция, съгласно
Закона за висшето образование или Закона
за професионалното образование и обучение
или документ за демонстрационна дейност,
издаден от обучаваща организация, одобрена
по мярка 1 „Трансфер на знания и действия
за осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(4) Опит по ал. 1 се доказва със:
1. документ за преминато обучение или
документ, удостоверяващ наличие на опит
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони на
Република България за периода 2007 – 2013 г.;
2. диплома за средно професионално, вис
ше образование, за образователна и научна
степен „доктор“ или научна степен „доктор
на науките“, с квалификация земеделие, зоо
инженерство или ветеринарна медицина;
3. сертификат или писмено доказателство
за съответствие на произведените растителни,
пчелни или животински продукти с прави-
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лата на биологичното производство, издаден
от контролиращо лице; сертификатът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
(5) Изискванията на ал. 1 се смятат за изпълнени при поемане на нов ангажимент по
съответното направление, в случай че кандидатът за подпомагане или същото упълномощено лице вече са доказали, че са преминали
агроекологично или биологично обучение или
демонстрационните дейности или са доказали
опит по предходен ангажимент.
(6) Изискването на ал. 1 се смята за изпълнено при поемане на нов ангажимент
по съответното направление след прекратен
предходен ангажимент, в случай че кандидатът
за подпомагане или същото упълномощено
лице вече са доказали, че са преминали агроекологично или биологично обучение или
демонстрационните дейности или са доказали
опит по предходен ангажимент.
Чл. 17. (1) Дейностите по направление
„биологично растениевъдство“ се извършват
върху едни и същи площи за едни и същи
блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на задължението.
(2) Одобрената площ за извършване на
дейности по направление „биологично растениевъдство“ може да бъде намалена с не
повече от 10 %, като всяка година поне 90 %
от площта по направлението се припокрива
географски с площта, за която има поет ангажимент съгласно глава четвърта на настящата
наредба или в случаите по ал. 5.
(3) При намаляване на одобрената площ
по направление „биологично растениевъдство“
съгласно ал. 2 подпомаганите лица не поемат ново задължение за петгодишен период
и финансовата помощ за текущата година се
изчислява на база на намалената площ.
(4) При увеличаване на общата одобрена
площ по съответното направление по ал. 1 с
до 20 на сто от първоначалния размер, но с
не повече от 10 хектара, подпомаганите лица
не поемат ново задължение, а разширяват
ангажиментите си с новите площи за оставащия период, при условие че новите площи
отговарят на изискванията на тази наредба, в
случай че са изпълнени условията на ал. 1 и 2.
(5) При увеличаване на общата одобрена
площ по съответното направление по ал. 1 с
над 20 на сто от първоначалния размер или с
повече от 10 хектара се поема ново задължение
за петгодишен период за всички подпомагани
площи и те подлежат на одобряване по реда
на глава четвърта от наредбата, в случай че
са изпълнени условията на ал. 1 и 2.
(6) Когато подпомаганите лица са поели
ново задължение по ал. 5, петгодишният период започва да тече от началото на годината
на одобряване на новите площи.

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Чл. 18. Земеделските стопани могат да
увеличават броя на животните и размера на
площите по напраление „биологично животновъдство“ и пчелните семейства по напраление
„биологично пчеларство“, без да поемат ново
петгодишно задължение.
Чл. 19. (1) Земеделските стопани поддържат
парцелите на територията на цялото земеделско стопанство, като спазват:
1. условията за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние и
законоустановените изисквания за управление,
одобрени съгласно чл. 42 ЗПЗП;
2. минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита
съгласно приложение № 3.
(2) Земеделските стопани, подпомагани по
наредбата, трябва да спазват базовите изисквания по съответното направление, посочени
в приложение № 2.
(3) Земеделските стопани се подпомагат
само за извършването на дейности съгласно
установените с наредбата изисквания за управление, които надхвърлят базовите изиск
вания по ал. 2.
(4) В случай че подпомаганите земеделски
стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 1 и 2, уведомяват ДФЗ – РА, за
несъгласието си да изпълняват новите условия в срок от 20 работни дни от датата на
публикуването им на интернет страницата на
Министерството на земеделието и храните
или обнародването им в „Държавен вестник“,
без да възстановяват получените до момента
агроекологични плащания, и са недопустими
за подпомагане в годината на подаване на
заявление по чл. 6, ал. 2.
(5) Когато подпомаганите лица не уведомят
ДФЗ – РА, в срока по ал. 4 за несъгласието си
да изпълняват новите условия, те продължават
да изпълняват поетия ангажимент съгласно
новите условия.
(6) Подпомаганите земеделски стопани
могат да оттеглят парцели и/или пчелни
семейства и/или животни или заявлението
по мярката по всяко време на петгодишното
си агроекологично задължение по дадено
направление съгласно разпоредбите на чл. 14
от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМ А ГА НЕ Н А П А РЦЕЛИ, Ж ИВОТНИ И
ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
Чл. 20. (1) Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното
направление по реда на тази наредба е 0,5
ха при минимален размер на земеделския
парцел 0,1 ха.
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(2) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за отглеждане
на култивирани гъби, оранжерийни култури,
посевен и посадъчен материал – 0,1 ха.
Чл. 21. (1) За подпомагане по направленията
по чл. 3 могат да кандидатстват земеделски
стопани, които имат сключен договор с контролиращо лице.
(2) Земеделски стопани, които нямат сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по ал. 1, могат да бъдат одобрени за
подпомагане по мярката, при положение че
приложат към заявленията по чл. 6, ал. 2:
1. договор с трето лице, което е сключило
договор с контролиращо лице, и
2. договор между третото лице и контролиращото лице, или
3. договор между контролиращото лице,
земеделския стопанин и третото лице.
(3) Договорът по ал. 2, т. 1 се заверява от
контролиращото лице.
(4) Договорите по ал. 1 и 2 трябва да бъдат сключени до 31 декември на предходната
година на годината на кандидатстването.
Чл. 22. За участие по направление „биологично растениевъдство“ и направление
„биологично животновъдство“ се одобрява
целият блок на земеделското стопанство,
като всички парцели в блока на земеделското
стопанство следва да бъдат заявени с дейност
по съответното направление.
Чл. 23. (1) За подпомагане по направление
„биологично пчеларство“ се одобряват собствениците на пчелни семейства.
(2) В случай на съсобственост върху заявени
за подпомагане пчелни семейства кандидатът следва да предостави със заявлението за
подпомагане нотариално заверен документ, в
който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да получава подпомагане
за всички налични и заявени за подпомагане
пчелни семейства.
Чл. 24. (1) За подпомагане по направление „биологично животновъдство“ могат да
канидатстват само собственици на животни.
(2) Одобряват се само животните в основното стадо (млечни крави – майки, месодайни
крави – майки, млечни биволици – майки,
месодайни биволици – майки, овце – майки,
кози – майки).
Чл. 25. За подпомагане за отглеждане на
пчелни семейства и животни се одобряват
заявените от кандидата пчелни семейства и
животни при спазване на изискването всички
регистрирани в БАБХ на негово име пчелни
семейства и животни от заявения вид да са
включени в договор с контролиращо лице за
биологично производство.
Чл. 26. Не се одобряват за участие в мярка
„Биологично земеделие“:
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1. парцели, пчелни семейства и животни,
за които в заявленията по чл. 6, ал. 2 е отбелязан грешен код;
2. пчелни семейства, животни или животински единици, които са по-малко на
брой от определените съгласно чл. 35, ал. 1
и чл. 36, ал. 1.
Г л а в а

п е т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ПОДПОМАГАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Чл. 27. Земеделските стопани водят дневник за извършваните дейности в земеделското
стопанство.
Чл. 28. (1) При прехвърляне на стопанство, подпомагано по реда на тази наредба,
приобретателят може да продължи извършването на дейностите до края на петгодишния
период, когато:
1. е регистриран в ИСАК;
2. отговаря на изискванията за подпомагане
за съответното направление;
3. е преминал обучение по реда на чл. 16,
ал. 1, в случай че прехвърлянето е извършено
след втората година от поетото задължение,
или е доказал наличието на опит в извършването на дейността;
4. прехвърлителят и приобретателят подават пред областната дирекция на фонда (ОД
на ДФЗ) по регистрация на прехвърлителя
съвместна декларация по образец, одобрена
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА, за
прехвърляне на стопанството.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, уведомява прехвърлителя
и приобретателя за взетото решение в срок
един месец от постъпване на декларацията
в ОД на ДФЗ.
Чл. 29. Когато приобретателят декларира, че
ще продължи извършването на агроекологичните дейности до края на петгодишния период,
но не го изпълни, прехвърлителят възстановява
финансовите средства, получени до момента
на прехвърляне на стопанството, или част от
тях съгласно чл. 15, ал. 4, а приобретателят
възстановява финансовите средства, получени
след прехвърляне на стопанството, или част
от тях, съгласно чл. 15, ал. 4.
Чл. 30. При прехвърляне на стопанство
от едно подпомагано лице на друго приобретателят спазва всички изисквания на агроекологичните дейности, които е прилагал
прехвърлителят.
Чл. 31. При прехвърляне на стопанство,
сертифицирано за дейности по метода на биологичното земеделие, което не е заявено за
подпомагане по тази наредба, на земеделски
стопанин, подпомаган или кандидат за подпомагане, приобретателят представя договор с
контролиращо лице от датата на прехвърляне
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на стопанството, както и договора с контролиращо лице на прехвърлителя, който трябва
да е сключен в срока по чл. 21, ал. 4.
Чл. 32. Земеделските стопани са длъжни
при нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане
парцел или част от него, разораване на пасища
или пожар да уведомят писмено ДФЗ – РА,
в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представят копие от документ
от съответния компетентен административен
орган.
Чл. 33. (1) Подпомаганите лица, изпълняващи дейности по направленията по чл. 3,
са длъжни:
1. да спазват изискванията на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията;
2. до 30 септември на петата година от
ангажимента, който започва да тече от подаването на първото одобрено заявление за
подпомагане по съответното направление,
най-малко веднъж да са получили сертификат
или писмено доказателство за съответствие
на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на
биологичното производство; сертификатът
следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
(2) В срок до 30 октомври контролиращите
лица въвеждат всяка година данни за състоянието на парцелите, пчелните семейства и
животни в електронната система по чл. 49
към последната дата за подаване на заявление за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от
Наредба № 5 от 2009 г.
Чл. 34. (1) Кандидатите за подпомагане по
направление „биологично растениевъдство“ и
направление „биологично животновъдство“ са
длъжни да спазват правилата на биологичното
земеделие на цялата площ на блока на земеделското стопанство, с който кандидатстват
за подпомагане.
(2) В блока на земеделското стопанство по
направление „биологично растениевъдство“
могат да бъдат оставяни парцели в угар, за
които има сключен договор с контролиращо
лице.
(3) Когато избраната дейност е биологично
производство на посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложението
към наредбата, издадена на основание чл. 16,
ал. 2 от Закона за защита на растенията, подпомаганите лица се вписват в официалния
регистър за фитосанитарен контрол.
Чл. 35. (1) Кандидатите за подпомагане по
направление „биологично пчеларство“ трябва
да отглеждат най-малко 20 пчелни семейства.
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(2) За петгодишния период на изпълнение
на дейността подпомаганото лице е длъжно
да отглежда всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното производство и да не намалява броя на пчелните
семейства под посочения в ал. 1.
(3) При увеличаване на броя на пчелните
семейства подпомаганото лице прилага към
„Заявлението за плащане“ анекс за увеличения
брой пчелни семейства към договора, сключен
с контролиращото лице.
(4) В случай че броят на пчелните семейства
за текущата година е намален, подпомагането
за същата година се изплаща за наличния
брой пчелни семейства.
Чл. 36. (1) Кандидатите за подпомагане по
направление „биологично животновъдство“
трябва да отглеждат най-малко 1 ЖЕ от заявен вид и да стопанисват най-малко 0,5 ха
пасищна площ или фуражни култури.
(2) В периода на изпълнение на дейността
по ал. 1 подпомаганото лице е длъжно да:
1. спазва правилата на биологичното земеделие на цялата площ на блока на земеделското
стопанство;
2. отглежда всички животни в стопанството
от заявения за подпомагане вид по метода
на биологичното производство за периода
на изпълнение на дейностите по настоящата
наредба;
3. при увеличаване на броя на животните
от заявения вид в стопанството подпомаганото лице прилага към „Заявлението за
плащане“ анекс за увеличения брой животни
от заявения вид към договора, сключен с
контролиращото лице.
Чл. 37. (1) Подпомагането по тази наредба се
предоставя под формата на годишни плащания
на хектар, ЖЕ/ха или пчелно семейство. Компенсаторното плащане за преминаване към
биологично животновъдство и за поддържане
на биологично животновъдство се изчислява
при спазване на съотношението 1 ЖЕ = 1 ха.
(2) Когато броят на ЖЕ е по-малък от
размера на площта в хектари, се предоставя
плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.
Г л а в а

ш е с т а

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 6, АЛ. 2
Чл. 38. (1) За доказване на опит по чл. 16,
ал. 1 кандидатите за подпомагане по мярка „Биологично земеделие“ представят в
ДФЗ – РА, копие на един от следните документи:
1. документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция, съгласно
Закона за висшето образование или Закона
за професионалното образование и обучение
или документ за демонстрационна дейност,
издаден от обучаваща организация, одобрена
по мярка 1;
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2. документ за преминато обучение или
документ, удостоверяващ наличие на опит
по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
Програмата за развитие на селските райони на
Република България за периода 2007 – 2013 г.;
3. диплома за средно професионално, вис
ше образование, за образователна и научна
степен „доктор“ или научна степен „доктор
на науките“, с квалификация земеделие или
ветеринарна медицина;
4. сертификат или писмено доказателство
за съответствие на произведените растителни,
пчелни или животински продукти с правилата на биологичното производство, издаден
от контролиращо лице; сертификатът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
(2) Кандидати за подпомагане по мярка
„Биологично земеделие“ могат да приложат
към заявлението по чл. 6, ал. 2 нотариално
заверено пълномощно, с което изрично са
упълномощили друго лице да управлява биологичните дейности. В този случай документът
по ал. 1 е на името на упълномощеното лице.
(3) Копие на документите по ал. 1 и 2 се
прилага най-късно при подаването на заявленията по чл. 6, ал. 2 на третата година от
поетото задължение по съответното направление.
(4) В случай че е предоставен документ по
ал. 1, т. 2 на името на упълномощено лице от
ПРСР 2007 – 2013 г., кандидатът за подпомагане следва да предостави актуално нотариално
заверено пълномощно, което да е издадено
съгласно срока, посочен в чл. 16, ал. 3.
Чл. 39. Кандидатите за подпомагане по
м ярка „Биологично земеделие“ прилагат
следните документи:
1. за дейностите по направление „биологично растениевъдство“:
а) копие на договор по чл. 21, ал. 1 и 2 –
към „Заявлението за подпомагане“;
б) копие на удостоверение за регистрация
съгласно чл. 34, ал. 3 – към заявленията по
чл. 6, ал. 2;
в) копие на сертификат съгласно чл. 33,
ал. 1, т. 2 – поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 октомври на петата
година от поемане на същото;
2. за дейностите по направление „биологично пчеларство“:
а) копие на договор по чл. 21, ал. 1 и 2 –
към „Заявлението за подпомагане“;
б) копие на сертификат съгласно чл. 33,
ал. 1, т. 2 – поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 октомври на петата
година от поемане на същото;
в) копие от документ по чл. 23, ал. 2 – към
заявленията по чл. 6, ал. 2;
г) копие от анекс по чл. 35, ал. 4 – към
заявленията по чл. 6, ал. 2;
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3. за дейностите по направление „биологично животновъдство“:
а) копие на договор по чл. 21, ал. 1 и 2 –
към „Заявлението за подпомагане“;
б) копие на сертификат съгласно чл. 33,
ал. 1, т. 2 – поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 октомври на петата
година от поемане на същото;
в) копие от анекс по чл. 35, ал. 2, т. 3 – към
заявленията по чл. 6, ал. 2.
Чл. 40. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенци я, може да поиска от
земеделските стопани всички необходими документи, свързани с изпълнението на поетите
задължения и предоставяне на плащанията.
Документите се представят в срок до 15 работни дни от датата, на която земеделският
стопанин е получил искането от ДФЗ – РА.
Г л а в а

с е д м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 41. Кандидатите за подпомагане подават заявление за подпомагане съгласно
изискванията на Наредба № 5 от 27.02.2009 г.
Чл. 42. Първото подадено заявление за
подпомагане по мярка „Биологично земеделие“
съгласно чл. 6, ал. 2 се счита и се отбелязва
от кандидатите за подпомагане за „Заявление
за подпомагане“ и „Заявление за плащане“.
Ч л . 43. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, изпраща на
кандидатите за подпомагане уведомителни
писма за одобрените и неодобрените за участие площи, животни по мярка „Биологично
земеделие“ в срок до 30 ноември на годината
на подаване на „Заявление за подпомагане“.
(2) В случай на изискване на допълнителна
информация или извършване на допълнителни
проверки по съответното заявление писмата
по ал. 1 се изпращат след приключване на
проверките.
Чл. 44. Земеделски стопани, чиито парцели,
животни или пчелни семейства са одобрени
за подпомагане по дадено направление, могат да заявят дейности по ново направление,
преди да е изтекъл периодът по чл. 6, ал. 1 за
поетите задължения, като подадат ново „Заявление за подпомагане“. Заявените парцели,
животни и пчелни семейства се одобряват за
участие от ДФЗ – РА.
Чл. 45. Кандидатите за подпомагане могат да правят промени в „Заявлението за
подпомагане“ и „Заявлението за плащане“
по мярка „Биологично земеделие“ в срока и
при условията по чл. 11 от Наредба № 5 от
27.02.2009 г.
Ч л . 46 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенци я, одобрява,
намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване
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на административни проверки и проверки на
място за изпълнението на изискванията за
подпомаганите дейности.
(2) При извършване на административните
проверки по ал. 1 по дейности, свързани с
плащане на брой пчелно семейство, ДФЗ – РА,
използва наличната в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните към
датата на подаване на заявление от кандидата
информация.
(3) При извършване на административните
проверки по ал. 1 по направление „биологично
животновъдство“ ДФЗ – РА, използва наличната информация в регистъра на Българската
агенция по безопасност на храните към датата
на подаване на заявление от кандидата, както
и информацията към 80 дни след последния
ден за подаване на заявленията за подпомагане съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5
от 27.02.2009 г.
(4) Проверките на място се извършват
съгласно Регламент (ЕС) 809/2014 за определяне на правилата за прилагане на Регламент
1306/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на Интегрираната система за администриране и контрол, мерки за
развитие на селските райони и кръстосаното
съответствие.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, писмено информира
кандидатите за подпомагане за изплатената
им финансова помощ.
Чл. 47. (1) Кандидатите за подпомагане
прилагат към заявлението за подпомагане
документите, посочени в чл. 38 и 39.
(2) В случай на непълнота на заявените
данни или при липса на някой от документите
по ал. 1 ДФЗ – РА, уведомява кандидата, който
може да отстрани допуснатите непълноти в
срока и при условията по чл. 11 от Наредба
№ 5 от 27.02.2009 г.
Чл. 48. Земеделски стопани, които не подадат „Заявление за плащане“ по време на
поетия ангажимент по съответното направление, възстановяват получената финансова
помощ съгласно чл. 15, ал. 4 и се изключват
от подпомагане по съответното направление.
Г л а в а

о с м а

СИСТЕМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ
Ч л . 49. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, създава и
поддържа електронна система, в която контролиращите лица въвеждат данни за извършените през текущата година проверки.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат в Системата за въвеждане на данни от външни
институции (СВДВИ) в срок до 30 октомври
на годината, за която се отнасят.
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(3) Конт ролиращи те лица изп ращат в
Министерството на земеделието и храните
заверена разпечатка на въведените в електронната система данни в седемдневен срок
от изтичане на срока по ал. 2.
(4) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции
отстраняването им се извършва в следния ред:
Контролиращите лица, допуснали техническата грешка, попълват „Заявление за редакция
на въведени данни в „СВДВИ“ по образец и
го изпращат до МЗХ в срок до 31 декември
на годината, за която се отнасят. Министерството на земеделието и храните одобрява
или отхвърля постъпилите заявления, като
одобрените заявления изпраща до ДФЗ – РА.
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, предприема необходимите действия
с оглед извършване на одобрените от МЗХ
корекции.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и Министерството на
земеделието и храните може да поискат от
контролиращите лица всички необходими
документи, свързани с въведените резултати
от извършени през текущата година проверки
на земеделски стопани.
(6) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Блок на земеделското стопанство“ е физически блок или част от него, регистриран в
СИЗП, притежаващ уникална идентификация
и стопанисван от един земеделски стопанин.
2. „Земеделски парцел“ е блок на земеделското стопанство или част от него, върху
който се отглежда само една земеделска култура или е оставен като угар през текущата
стопанска година.
3. „Животинска единица“ са единиците,
определени в приложение II „Коефициенти на
преобразуване на животните в животински
единици, посочени в чл. 9, параграф 2“ от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ОВ L,
бр. 227 от 31 юли 2014 г.), както следва:
а) един бивол и едно говедо над двегодишна
възраст се равнява на една ЖЕ;
б) говедо или бивол от 6 месеца до 2 години
се равнява на 0,6 ЖЕ;
в) говедо или бивол до 6 месеца се равнява
на 0,4 ЖЕ;
г) една овца или една коза се равнява на
0,15 ЖЕ.
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4. „Контролиращо лице“ е лице, получило
разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на Общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз.
5. „Обучаваща институция“ по смисъла на
чл. 17, ал. 3 е:
а) обу чаващи организации, извършващи дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014 – 2020 г. или по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания“ от ПРСР
2007 – 2013 г.;
б) държавно или частно висше училище,
създадено, акредитирано и регистрирано при
условията и по реда на Закона за висшето
образование;
в) публична или частна инстит у ци я в
системата на професионалното образование
и обучение, която е професионално училище,
професионална гимназия или професионален
колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета, или
център за професионално обучение, създаден,
лицензиран и регистриран в съответствие
със Закона за професионалното образование
и обучение;
г) чуждестранно лице, лицензирано и/или
регистрирано в съответствие с националното
законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
д) институция, която притежава лиценз за
професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
6. „Продукти за растителна защита“ са
продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2002,
чл. 2, буква „т“.
7. „Сертификат“ или „Писмено доказателство“ е документ, издаван от контролиращо
лице на всеки производител или преработвател, който контролира и отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) на Съвета № 834/2007
и на Регламент (ЕО) на Съвета № 889/2008
в областта на своята дейност. Писменото доказателство е изготвено съгласно образеца в
приложение XII на Регламент (ЕО) на Съвета
№ 889/2008.
8. „Физически блок“ е непрекъсната площ
земя, ограничена от трайни топографски
елементи.
9. „Форсмажорни или изключителни обстоятелства“ са:
а) смърт на бенефициера;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициера;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) случайно унищожение на постройките
за животни на стопанството;
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д) епизоотия или болест по растенията,
която е засегнала съответно част или всички
селскостопански животни или земеделски
култури на бенефициера;
е) отчуждаване на цялото стопанство или
на голяма част от стопанството, ако това
отчуждаване не е могло да бъде предвидено
към деня на подаване на заявлението.
§ 2. Наредбата се издава за прилагане
на чл. 29 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.
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 (Ре-

№
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гламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от
20 декември 2013 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 4. За кампания 2015 г. крайният срок за
сключване на договорите по чл. 21, ал. 1 и 2
е 1 март 2015 г.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1

Кратко описание на дейността

Код на дейност за
записване в съответната таблица

2

3

1
1.

За биологично растениевъдство – угар

БР 0

2.

За биологично растениевъдство в преход – за полски култури, включително фуражни

БРП 1

3.

За биологично растениевъдство в преход – постоянно затревени площи
(ливади и пасища)

БРП 2

4.

За биологично растениевъдство в преход – трайни насаждения, лозя и
маслодайна роза

БРП 3

5.

За биологично растениевъдство в преход – ароматни и медицински растения

БРП 4

6.

За биологично растениевъдство в преход – зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи

БРП 5

7.

За биологично пчеларство в преход

БПП 6

8.

За биологично животновъдство в преход за едри преживни животни
(говеда и биволи), отглеждани за мляко

БЖП 7

9.

За биологично животновъдство в преход за едри преживни животни
(говеда и биволи), отглеждани за месо

БЖП 8

10.

За биологично животновъдство в преход – дребни преживни животни
(овце и кози), отглеждани за комбинирано производство (мляко и месо)

БЖП 9

11.

За биологично растениевъдство – за полски култури, включително фуражни

БР 10

12.

За биологично растениевъдство – постоянно затревени площи (ливади
и пасища)

БР 11

13.

За биологично растениевъдство – трайни насаждения, лозя и маслодайна
роза

БР 12

14.

За биологично растениевъдство – ароматни и медицински растения

БР 13

15.

За биологично растениевъдство – зеленчукови култури, включително
култивирани гъби и картофи

БР 14

16.

За биологично пчеларство

БП 15

17.

За отглеждане на едри преживни животни (говеда и биволи) за мляко – преминало периода на преход

БЖ 16

18.

За отглеждане на едри преживни животни (говеда и биволи) за месо – преминало периода на преход

БЖ 17

19.

За отглеждане на дребни преживни животни (овце и кози) комбинирано
производство (мляко и месо) – преминало периода на преход

БЖ 18
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Приложение № 2
към чл. 13 и чл. 19, ал. 2
Базови изисквания за различните направления по мярка 11 „Биологично земеделие“
1. Биологично растениевъдство
1.1. Обработваеми земи
· Забранява се пряко и непряко отвеждане
на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води
· Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел
· Забранява се изгарянето на стърнищата.
1.2. Трайни насаждения
· Забранява се пряко и непряко отвеждане
на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води
· Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел
· Задължително е да се запазват и поддържат
съществуващите полски граници (синори) в блока
на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел; съществуващите трайни тераси в блока
на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел.
1.3. Постоянно затревени площи
· Забранява се пряко и непряко отвеждане
на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води
· Земеделските стопани спазват Правилата за
добра земеделска практика са цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел
· Задължително е да се запазват и поддържат
съществуващите полски граници (синори) в блока
на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел; съществуващите трайни тераси в блока
на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел; постоянни пасища, мери и ливади от
навлизането на нежелана растителност – орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum
spp.), а й ла н т (A ilanthus altissima) и аморфа
(Amorpha fruticosa)
· За постоянно затревени площи, поддържани
в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
трябва да бъде приложена поне една от следните
минимални дейности: подрязване на тревата и/
или премахване на плевели и храсти.
2. Биологично пчеларство
· Постоянни и временни пчелини не се
устройват на разстояние, по-малко от 10 км,
в райони с регистрирани племенни пчелини
за производство на елитни пчелни майки и
резерватни пчелини; разстояние, по-малко от
5 км, в райони с регистрирани репродуктивни
пчелини за производство на племенни пчелни
майки (чл. 15, т. 2 и 3).
· Временни пчелини се настаняват на места,
отстоящи на повече от 300 м от съседни пчелини
и на повече от 100 м от републиканската пътна
мрежа (чл. 16 от Закона за пчеларството).
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3. Биологично животновъдство
· Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел
· За постоянно затревени площи, поддържани
в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
трябва да бъде приложена поне една от следните
минимални дейности: подрязване на тревата и/
или премахване на плевели и храсти.
Списък І
1. Органохалогенни съединения и вещества,
които могат да формират подобни във водните
части от околната среда.
2. Органофосфорни съединения.
3. Органокалаени съединения.
4. Вещества, притежаващи канцерогенни,
мутагенни или тератогенни свойства във или
посредством водните части на околната среда (1).
5. Живак и неговите съединения.
6. Кадмий и неговите съединения.
7. Минерални масла и въглеводороди.
8. Цианиди.
Списък ІІ
1. Неметали, метали и техните съединения:
1.1. Цинк
1.11. Калай
1.2. Мед
1.12. Барий
1.3. Никел
1.13. Берилий
1.4. Хром
1.14. Бор
1.5. Олово
1.15. Уран
1.6. Селен
1.16. Ванадий
1.7. Арсен
1.17. Кобалт
1.8. Антимон
1.18. Талий
1.9. Молибден
1.19. Телур
1.10. Титан
1.20. Сребро
2. Биоциди и техните деривати.
3. Вещества, които имат вреден ефект върху
вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните
води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят
подземните води негодни за питейно-битово
водоснабдяване.
4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат
да причинят формиране на подобни съединения
във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи
се в безвредни вещества във водата.
5. Неорганични съединения на фосфора и
елементарен фосфор.
6. Флуориди.
7. Амоняк и нитрити. (Думата „амоний“ е
заменена с „амоняк“).
*Забележка. А ко определени вещества от
Списък ІІ са канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се отнасят към т. 4 от Списък І.

Приложение № 3
към чл. 13 и чл. 19, ал. 1, т. 2
Минимални изисквания за използването на
торове и продукти за растителна защита
1. Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
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2. Земеделските производители са длъжни да
водят Дневник за проведените химични обработки
за всяко поле или склад по образец, одобрен от
изпълнителния директор на БАБХ.
3. Земеделск и т е п р оизвод и т ел и к у п у ват
продукти за растителна защита само от лица,
които са търговци по смисъла на Търговския
закон и притежават удостоверение за търговия
с продукти за растителна защита, издадено от
директора на областна дирекция по безопасност
на храните.
4. Производителите на растения и растителна
продукция използват само продукти за растителна защита, за които е издадено разрешение за
пускане на пазара и употреба от изпълнителния
директор на БАБХ.
Българската агенция по безопасност на храните поддържа публичен регистър на продуктите
за растителна защита, за които е издадено разрешение. Регистърът се публикува на интернет
страницата на БАБХ и се актуализира при всяка
промяна на вписаните в тях обстоятелства.
5. Земеделските производители трябва да използват продукти за растителна защита (ПРЗ) в
съответствие с нивото на тяхната квалификация,
както следва:
· продукти за растителна защита от първа
професионална категория на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона
за защита на растенията и под контрола на лице
с висше образование в областта на аграрните
науки с професионално направление „Растителна
защита“ или „Растениевъдство“;
· продукти за растителна защита от втора
професионална категория на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона
за защита на растенията;
· продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба – от лица,
навършили 18 години.
6. В крайбрежните заливаеми ивици на реките
не се складират продукти за растителна защита.
7. Оборудването за прилагане на продукти за
растителна защита следва да премине задължителна проверка по отношение на безопасността
и опазването на здравето на хората и околната
среда и да притежава удостоверение за техническа изправност и знак за периодична проверка
на техническата изправност.
Забранява се прилагането на продукти за
растителна защита чрез въздушно пръскане, с
изключение на случаите на издадено писмено
разрешение от директора на ОДБХ.
8. Забранява се прибирането на земеделска
продукция преди изтичането на карантинния
срок на употребените продукти за растителна
защита.
* Забележка. В България няма специфични ограничения за употребата на фосфорни
торове, тъй като фосфорният баланс е силно
отрицателен.
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НАРЕДБА № 5
от 24 февруари 2015 г.

за прилагане на мярка 12 „Плащания по
Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 12
„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР), финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
(2) Подпомагат се земеделски стопани,
които стопанисват земеделски земи в защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), за които
има издадени и обнародвани в „Държавен
вестник“ заповеди за обявяването им, в срок
не по-късно от 1 януари на годината на кандидатстване за подпомагане.
(3) Министерст вото на земеделието и
х рани те (МЗХ) п редоставя на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА), в срок до 1 февруари всяка година географски цифрови данни за границите
на защитените зони от Натура 2000 по ал. 2.
(4) Допустими за подпомагане по ал. 2 са
земеделски парцели, които попадат изцяло във
физически блок, пресичащ се със защитена
зона от Натура 2000 с площ не по-малко от
100 кв. м.
(5) Земеделските стопани се подпомагат
по наредбата за постигане на следната цел:
осигуряване на опазването, поддържането
и/или възстановяването на благоприятното
състояние на природни местообитания и местообитания на видовете, предмет на опазване
в защитените зони.
Чл. 2. (1) Подпомагането по тази наредба се
предоставя под формата на годишно плащане
на хектар при спазване на изискванията на:
1. 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 (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ
L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за
директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
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Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20
декември 2013 г.);
3. 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 (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ
L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
(2) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово
управление, публичност и прозрачност.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ К АНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 3. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци
и юридически лица, които са земеделски
стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП), регистрирани са в Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК)
и стопанисват земеделска площ по смисъла
на чл. 1, ал. 4.
(2) Лицата по ал. 1 стопанисват земеделска
площ, включително ливади и пасища от горски
територии, с минимален размер на ползваната
площ за подпомагане по мярката – 0,3 ха, при
минимален размер на всеки парцел 0,1 ха.
(3) Допустими за подпомагане по тази наредба лица ползват заявените от тях площи на
правно основание по чл. 41, ал. 2 от Закона за
подпомагане на земеделските производители.
(4) Земеделските парцели, които се подпомагат по тази наредба, се идентифицират в
ИСАК по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления по
схеми и мерки за директни плащания.
Чл. 4. Всеки кандидат за подпомагане е
длъжен да спазва:
1. забраните и ограниченията, разписани в
заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, както за заявените
за подпомагане по мярка 12 парцели, така и за
всички останали парцели в стопанството му,
които попадат в обхвата на защитените зони;
2. режимите, разписани в плана за управление на защитената зона от Натура 2000
след утвърждаването му по реда на наредбата
по чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. условията за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние,
одобрени със заповед на министъра на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) Земеделските стопани не могат да
заявяват парцели по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени
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площи“ от мярка 10 „Агроекология и климат“
в обхвата на защитени зони в Натура 2000, за
които са издадени заповеди за обявяването
им по реда на ЗБР.
(2) Земеделските стопани не могат да заявяват едновременно за подпомагане една и
съща площ по мярка 11 „Биологично земеделие“ постоянно затревени площи и мярка
12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата
директива за водите“ от ПРСР 2014 – 2020 г.,
с изключение на зони в Натура 2000, за които
в заповедта за обявяването им няма забрана
за използване на пестициди и минерални
торове в пасища и ливади.
(3) При изчисляване на подпомагането
по реда на тази наредба се приспада сумата,
необходима за изключване на двойно финансиране на практиките, посочени в чл. 43 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) Лицата по чл. 3 не могат да заявяват
едновременно за подпомагане една и съща
площ по мярка 12 „Плащания по Натура 2000
и плащания по Рамковата директива за водите“
и мярка 214 „Агроекологични плащания“ от
ПРСР 2007 – 2013, с изключение на площи по
направление „Въвеждане на сеитбообращение
за опазване на почвите и водите“.
Г л а в а

т р е т а

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И ЗАБРАНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСК А ДЕЙНОСТ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОМПЕНСИРАНЕ
Чл. 6. Финансовата помощ се предоставя
под формата на ежегодни компенсаторни плащания за хектар допустима за подпомагане
площ, като 75 на сто от помощта се осигурява
от Европейския съюз и 25 на сто – от бюджета
на Република България.
Чл. 7. (1) Финансовата помощ се предоставя
за спазване на забраните за земеделска дейност, включени в издадените от министъра на
околната среда и водите заповеди за обявяване
на съответната защитена зона, както следва:
1. забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и
група дървета), при ползването на земеделски
земи като такива;
2. забрана за косене на ливадите:
а) до 1 юли;
б) от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и преди 15 юли;
в) от периферията към центъра, преди 15
юни;
3. забрана за използването на неселективни
средства за борба с вредителите в селското
стопанство;
4. забрана за използването на пестициди и
минерални торове в пасища и ливади.
(2) Забраните по ал. 1 се групират в следните групи:
1. А – забрани, важащи за постоянни пасища по ал. 1, т. 1, 2 и 4;
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2. B – забрани, важащи за обработваеми
земи по ал. 1, т. 1 и 3;
3. C – забрани, важащи за трайни насаждения по ал. 1, т. 1 и 3.
(3) В заявлението за подпомагане на площ
лицата по чл. 2 декларират, че ще спазват
наложените забрани, разписани в заповедта
за обявяване на защитената зона от Натура
2000, както и режимите, разписани в плана за
управление, в която попадат стопанисваните
от тях земеделски парцели.
(4) Размерът и комбинирането на компенсаторните плащания за забраните, разписани в
заповедите за обявяване на защитените зони от
Натура 2000, са посочени в приложение № 1.
(5) Забраните важат за целия заявен за
подпомагане земеделски парцел, а не само
за частта от него, попадаща в съответната
защитена зона от Натура 2000.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАЧИН НА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 8. Кандидатите за подпомагане по тази
наредба подават заявления при условията и по
реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания.
Г л а в а

п е т а

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 9. (1) При подаване на заявлението
се извършват административни проверки
относно:
а) минималния размер на стопанството и
минималния размер на парцела;
б) географското положение на парцела
спрямо границите на защитена зона от Натура
2000 по чл. 1, ал. 2;
в) забрана/забрани в сила за съответния
парцел съобразно земеползването му и заповедта за обявяване и плана за управление на
съответната защитена зона от Натура 2000.
(2) Когато при подаване на заявлението за
подпомагане се установи, че земеделски парцел попада в две или повече защитени зони
от Натура 2000 по чл. 1, ал. 2, кандидатът
заявява за подпомагане по мярка 12 целия
земеделски парцел само в една от защитените
зони от Натура 2000, по негова преценка.
Чл. 10. След подаване на заявлението
ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки
на документите и заявените от кандидата за
подпомагане данни;
2. извършва проверки на място на част
от земеделските стопани, кандидатствали
по мярка 12;
3. одобрява или отказва частично или
изцяло изплащането на финансовата помощ.
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Ч л . 11. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, изплаща финансовата помощ в периода между 1 декември
на годината на подаване на заявлението за
подпомагане и 30 юни на следващата календарна година.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща информация за
извършените плащания по мярка 12 с уведомително писмо по реда на Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания.
Г л а в а

ш е с т а

УСЛОВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТК АЗВАНЕ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, отказва изцяло изплащането на финансова помощ за деклариран
за подпомагане по мярка 12 парцел, попадащ
в защитена/и зона/и, когато:
1. се установи, че кандидатът за подпомагане не е спазил някоя от забраните за
земеделски дейности, посочени в чл. 7, върху
този парцел, като в този случай площта на
парцела се счита и за наддекларирана;
2. до 30 ноември на текущата година в
ДФЗ – РА, е постъпила по официален ред
информация от регионалните структури на
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за констатирано неспазване на
забрана/и, различни от посочените в чл. 7, в
защитени зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗБР, върху
декларираните по мярката парцели, като в
този случай ДФЗ – РА, не налага допълнителни санкции.
Чл. 13. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, отказва изплащането
изцяло или на част от финансовата помощ,
когато се установи, че кандидатът за подпомагане:
1. е заявил по-големи площи в сравнение
с реално ползваните от него, като в този
случай се прилагат разпоредбите на чл. 19
от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на
Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране и
контрол и условията за отказ или оттегляне
на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания,
подпомагането на развитието на селските
райони и кръстосаното съответствие (Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014);
2. не е спазил срока за подаване на заявлението за кандидатстване по Наредба № 5
от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания;
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3. не спазва съответните базови изисквания,
посочени в приложение № 2 за съответните
площи;
4. не отговаря на условията за предоставяне
на финансова помощ съгласно чл. 3;
5. или негов представител възпрепятства
извършването на проверка на място;
6. не е декларирал всички стопанисвани
от него площи в стопанството.
Чл. 14. Разпоредбите на чл. 12 и на чл. 13,
т. 2 и 3 не се прилагат в случаите на непреодолима сила или изключителни обстоятелства.
Чл. 15. Случаите на непреодолима сила
или изключителни обстоятелства заедно със
съответните доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган)
се съобщават в писмена форма на ДФЗ – РА
от земеделския стопанин или от друго упълномощено от него или наследило го лице в
рамките на 15 работни дни от датата, на която
земеделският стопанин или упълномощеното
от него или наследилото го лице е в състояние
да направи това.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Доп ус т и м и за у час т ие земеделск и
парцели“ са земеделски площи, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2 и 4 и
се контролират за спазване на съответните
базови изисквания, посочени в приложение
№ 2 за съответните площи, и изпълнение на
забраните, разписани в заповед/и за обявяване и план за управление на защитена зона
за съответния тип земеползване.
2. „Допустима за подпомагане площ по
отношение на постоянно затревени площи“
е площта на заявения земеделски парцел,
който попада във физически блок с начин на
трайно ползване: „Пасища, мери и ливади“,
в това число „Естествени пасища и ливади“
и „Горски ливади и пасища“ и „Смесено
земеползване“. Такива земеделски парцели
(постоянно затревени площи) са допустими
за подпомагане с цялата си площ, независимо
дали попадат в специализиран слой „Площи,
допустими за подпомагане“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

3. „Допустима за подпомагане площ по
отношение на обработваеми земи“ е площта
на заявения земеделски парцел, който попада
в специализиран слой „Площи, допустими за
подпомагане“.
4. „Допустима за подпомагане площ по
отношение на трайни насаждения“ е площта
на заявения земеделски парцел, който попада
в специализиран слой „Площи, допустими за
подпомагане“.
5. „Компенсаторно плащане“ е плащане,
компенсиращо земеделските стопани за направени от тях разходи и претърпени загуби
при изпълнение на забрани/ограничения за
земеделска дейност, разписани в обнародвана
в „Държавен вестник“ заповед за обявяване
на защитена/и зона/и от екологична мрежа
Натура 2000 за стопанисвани от тях земеделски земи.
6. „Непреодолима сила или изключителни
обстоятелства“ са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудоспособност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) епизоотия или болест по растенията,
която е засегнала съответно част или всички
селскостопански животни или земеделски
култури на бенефициента;
д) отчуждаване на цялото стопанство или
на голяма част от стопанството, ако това
отчуждаване не е могло да бъде предвидено
към деня на подаване на заявлението.
7. „Неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство“ са пестицидите
с общо действие (тотални), които са токсични
за всички видове.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

Приложение № 1
към чл. 7, ал. 4
Таблица № 1: Компенсаторни плащания по защитени зони за земеделски земи в евро/ха
№
по
ред

Код на защитената
зона

Име на защитената зона

1

2

3

1

BG 0002048

Суха река

2

BG 0002046

Ятата

3

BG 0002017

Комплекс Беленски острови

4

BG 0002015

Язовир „Конуш“

4

5

X

X

X

6

8
X

X
X

7

9

А

В

С

10

11

12

91

66

92

0

0

0

68

46

40

0

20

51
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5

X

X
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7

10

11

12

24

66

90

0

0

0

X

24

46

40

X

24

46

40

0

0

0

41

36

5

BG 0002086

Оризища Цалапица

6

BG 0002067

Остров Голя

7

BG 0002091

Остров Лакът

8

BG 0000242

Залив Ченгене скеле

9

BG 0002007

Остров Ибиша

10

BG 0002005

Понор

X

11

BG 0002009

Златията

X

12

BG 0002023

Язовир Овчарица

X

X

13

BG 0002028

Комплекс Стралджа

X

X

14

BG 0002085

Чаиря

X

X

15

BG 0002008

Остров до Горни Цибър

16

BG 0002114

Рибарници Челопечене

17

BG 0002112

Руй

X

18

BG 0002096

Обнова

X

19

BG 0002094

Адата – Тунджа

X

20

BG 0002095

Горен Дъбник – Телиш

X

21

BG 0002104

Цибърско блато

X

22

BG 0000494

23

BG 0002018

24

BG 0002024

Рибарници Мечка

X

25

BG 0002025

Ломовете

X

X

26

BG 0002110

Априлци

X

X

27

BG 0000241

Сребърна

28

BG 0002006

Рибарници Орсоя

29

BG 0002031

30

BG 0002064

31

8

9

X

X

89

X

X

107

66

92

41

46

40

X

108

45

40

X

107

46

40

0

0

0

0

0

0

X

89

41

36

41

46

40

X

107

66

92

X

41

46

40

X

41

46

40

Централен Балкан

0

0

0

Остров Вардим

0

0

0

24

46

40

X

X
X
X

X

41

46

40

89

41

36

X

17

0

0

X

X

41

46

40

Стената

X

X

41

46

40

Гарванско блато

X

X

41

46

40

BG 0002065

Блато Малък Преславец

X

X

41

46

40

32

BG 0002001

Раяновци

X

X

107

46

40

33

BG 0000209

Пирин

0

0

0

34

BG 0002004

Долни Богров – Казичене

X

97

43

38

35

BG 0002010

Язовир Пясъчник

X

24

46

40

36

BG 0002019

Бяла река

X

X

37

BG 0002102

Деветашко плато

X

X

38

BG 0002003

Кресна

X

39

BG 0002052

Язовир Жребчево

40

BG 0002059

41

BG 0002078

42

X

X

X
X

41

42

37

108

43

39

X

40

41

36

X

X

41

42

37

Каменски баир

X

X

41

45

39

Славянка

X

X

40

42

36

BG 0002088

Микре

X

X

40

43

37

43

BG 0000113

Витоша

X

16

0

0

44

BG 0000495

Рила

0

0

0

45

BG 0002012

Крумовица

X

X

40

41

36

46

BG 0002013

Студен кладенец

X

X

40

41

36

47

BG 0002039

Хърсовска река

X

X

X

89

57

72

48

BG 0002083

Свищовско-Беленска низина

X

X

X

40

57

72

X

X
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4

10

11

12

X

17

0

0

X

80

41

36

X

41

44

39

X

40

41

36

X

80

41

36

X

40

41

36

X

X

80

41

36

X

X

80

41

36

X

X

42

42

37

Мост Арда

X

X

40

42

37

Рибарници Хаджи Димитрово

X

X

41

46

40

BG 0002057

Бесапарски ридове

X

89

57

72

61

BG 0002014

Маджарово

X

41

42

37

62

BG 0000332

Карлуковски карст

X

63

BG 0000240

Студенец

X

64

BG 0002053

Врачански Балкан

X

65

BG 0002040

Странджа

66

BG 0002069

Рибарници Звъничево

67

BG 0002089

Ноевци

X

68

BG 0002101

Мещица

69

BG 0002100

Долна Козница

X

70

BG 0002030

Комплекс Калимок

X

71

BG 0002022

Язовир Розов кладенец

X

72

BG 0002058

Сините камъни – Гребенец

X

73

BG 0002063

74

BG 0002087

75

BG 0002062

Лудогорие

76

BG 0000237

Остров Пожарево

0

0

0

77

BG 0000270

Атанасовско езеро

X

X

41

44

39

78

BG 0002027

Язовир Малко Шарково

X

X

41

44

39

79

BG 0002074

Никополско плато

X

107

66

92

80

BG 0002090

Берковица

X

81

BG 0002092

Харманлийска река

X

82

BG 0002093

Овчарово

X

83

BG 0002106

Язовир Ивайловград

X

84

BG 0002041

Комплекс Ропотамо

X

85

BG 0002029

Котленска планина

X

86

BG 0002081

Марица – Първомай

X

87

BG 0000152

Поморийско езеро

88

BG 0002016

Рибарници Пловдив

89

BG 0002051

Калиакра

X

90

BG 0002043

Емине

X

91

BG 0002050

Дуранкулашко езеро

X

92

BG 0000156

Шабленски езерен комплекс

X

49

BG 0000273

Бургаско езеро

50

BG 0002099

Кочериново

X

51

BG 0002103

Злато поле

X

52

BG 0002105

Персенк

X

53

BG 0002111

Велчево

X

54

BG 0002079

Осогово

X

55

BG 0002107

Бобошево

X

56

BG 0002108

Скрино

X

57

BG 0002020

Радинчево

58

BG 0002071

59

BG 0002070

60

5

6
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X

X

X

7

X

8

X

X
X

9

41

45

40

107

66

92

40

41

36

69

16

38

X

41

46

40

X

56

0

0

X

X

56

0

0

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

83

43

38

107

66

92

X

41

46

40

X

40

42

36

Западни Родопи

X

16

0

0

Марица Пловдив

X

17

0

0

107

66

92

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

83

42

37

X

41

44

39

X

82

44

38

X

41

42

37

X

41

45

40

94

59

76

41

45

40

X

24

46

40

X

24

46

40

41

46

40

105

65

89

X

41

46

40

X

41

46

40

X

X

X

X

X
X

X

X

С Т Р.

70

1

ДЪРЖАВЕН
2

3

ВЕСТНИК
4

5
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10

11

12

93

BG 0002098

Рупите

X

6

X

41

42

37

94

BG 0002072

Мелнишки пирамиди

X

X

40

41

36

95

BG 0002026

Дервенски възвишения

X

108

58

75

96

BG 0002073

Добростан

16

0

0

97

BG 0002109

Васильовска планина

40

0

0

98

BG 0002077

Бакърлъка

X

17

0

0

99

BG 0002X13 Триград – Мурсалица

X

56

0

0

100

BG 0002076

Места

X

16

0

0

101

BG 0002066

Западна Странджа

83

16

39

102

BG 0002021

Сакар

108

59

77

103

BG 0002002

Западен Балкан

48

16

37

104

BG 0002060

Галата

17

0

0

105

BG 0000191

Варненско-Белославско езеро

0

0

0

106

BG 0002082

Батова

83

18

43

107

BG 0002061

Балчик

X

X

41

46

40

108

BG 0000271

Мандра-Пода

X

X

41

45

40

109

BG 0002044

Камчийска планина

X

77

18

45

110

BG 0002084

Палакария

X

80

41

36

111

BG 0002038

Провадийска-Роякско плато

X

X

107

66

91

112

BG 0002054

Средна гора

X

X

40

41

36

113

BG 0002097

Белите скали

X

X

41

46

40

114

BG 0002045

Комплекс Камчия

X

17

0

0

115

BG0002128

Централен Балкан Буфер

X

X

16

15

36

116

BG0002126

Пирин Буфер

X

X

16

15

36

117

BG0000399

Българка

X

X

X

66

15

36

118

BG0000496

Рилски манастир

X

X

X

66

15

36

119

BG0002115

Било

X

X

17

20

51

X

7

X

8

9

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

Таблица № 2: Легенда към таблица № 1
Наименование на колоната

№ по
колона

№ по ред

1

КОД НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

2

ИМЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

3

Премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при
ползването на земеделски земи като такива

4

Използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство

5

Косенето на ливади до 1 юли

6

Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади

7

Косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се техника и преди
15 юли

8

Косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни

9

А) Ограничения за постоянни пасища

10

В) Ограничения за обработваеми земи

11

С) Ограничения за трайни насаждения

12

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 2
към чл. 13, т. 3

Базови изисквания
1. Обработваеми земи
– Национален стандарт (НС) 3. Забранява
се пряко и непряко отвеждане на вещества от
Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
– Национален стандарт 7. Задължително е да
се запазват и поддържат съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското
стопанство и/или земеделския парцел.
– За поддържането на земеделската площ в
състояние, което я прави подходяща за обработване по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“,
подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013, трябва
да бъде приложена поне една от следните минимални дейности: изораване; дисковане.
2. Трайни насаждения
– Национален стандарт (НС) 3. Забранява
се пряко и непряко отвеждане на вещества от
Списък I и Списък ІI в подземните води (приложение към НС 3).
3. Постоянно затревени площи
– Национален стандарт (НС) 3. Забранява
се пряко и непряко отвеждане на вещества от
Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3).
– Национален стандарт 7. Задължително е да
се запазват и поддържат живи плетове и дървета,
които не се отрязват по време на размножителния
период и периода на отглеждане при птиците
(от 1 март до 31 юли); постоянни пасища, мери
и ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima)
и аморфа (Amorpha fruticosa).
– За постоянно затревени площи, поддържани
в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
трябва да бъде приложена поне една от следните
минимални дейности: подрязване на тревата и/
или премахване на плевели и храсти.
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НАРЕДБА № 6
от 24 февруари 2015 г.

за прилагане на мярка 13 „Плащания за
райони с природни или други специфични
ограничения“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на мярка 13
„Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.).
(2) Подпомагането по мярка „Плащания
за райони с природни или други специфични
ограничения“ се предоставя за подмерки:

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

1. 13.1 „Компенсационни плащания в планински райони“;
2. 13.2 „Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от значителни природни
ограничения“.
(3) Чрез мярка 13 „Плащания за райони с
природни или други специфични ограничения“
се подпомагат подмерките по ал. 2, които
допринасят за постигане на следните цели:
1. поддържане на земеделската дейност в
необлагодетелстваните райони и предотвратяване на изоставянето на земеделските земи;
2. противодействие на обезлюдяването на
необлагодетелстваните райони;
3. поддържане на ландшафта и биологичното разнообразие;
4. рационално използване, съхранение и
устойчиво управление на земята и другите
природни ресурси.
Чл. 2. (1) Подпомагането по реда на тази
наредба се предоставя под формата на годишно компенсационно плащане на хектар при
спазване на изискванията на:
1. 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 (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ
L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за
директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от
20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и 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
(Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347
от 20 декември 2013 г.).
(2) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово
управление, публичност и прозрачност.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 3. (1) Финансова помощ по тази наредба
се предоставя на кандидати, които извършват
земеделска дейност в необлагодетелствани
райони съгласно Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони
и териториалния им обхват, приета с ПМС
№ 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
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(2) Допустими за подпомагане са земеделски площи, попадащи във физически блок,
повече от 50 на сто от който се намира в
необлагодетелстван район.
Чл. 4. (1) За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са активни
земеделски стопани по смисъла на чл. 38б
от Закона за подпомагане на земеделските
п роизводители с п лощи, регист ри рани в
Интегрираната система за администриране
и контрол (ИСАК).
(2) Допустими за подпомагане са кандидати,
които ползват земеделска площ с минимален
размер на стопанството 0,5 ха, въз основа на
правно основание съгласно чл. 2а от Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване
на заявления по схеми и мерки за директни
плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).
(3) Подпомагат се стопанства с минимален
размер на всеки парцел от 0,1 ха.
Чл. 5. (1) Кандидатите за подпомагане по
реда на тази наредба са длъжни да:
1. спазват изискването да извършват земеделска дейност върху декларираните площи и
да спазват правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91, чл. 93 и приложение
ІІ от Регламент (ЕС) № 1306/2013 за цялата
си селскостопанска дейност и през цялата
календарна година;
2. извършват земеделска дейност в съответния необлагодетелстван район за период
от най-малко пет последователни години от
първото компенсаторно плащане за заявления
за подпомагане, подадени преди 2014 г. по
реда на Наредба № 11 от 2008 г. за условията
и реда за прилагане на мярка 211 „Плащания
на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212
„Плащания на земеделски стопани в райони
с ограничения, различни от планинските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 40 от 2008 г.);
3. подават заявление за подпомагане с
декларирани площи в съответния необлагодетелстван район всяка година след първото
компенсаторно плащане за заявления за подпомагане, подадени преди 2014 г. по реда на
наредба по т. 2;
4. поддържат декларираните площи в добро
земеделско състояние.
(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2 и 3 не се
прилагат за кандидати, които подават ново
заявление за подпомагане след 1 януари 2014 г.
Г л а в а

т р е т а

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Чл. 6. (1) Финансовата помощ се предоставя
в рамките на средства, предвидени в ПРСР
2014 – 2020 г. за подмерките по чл. 1, ал. 2,
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като 75 на сто от помощта се осигуряват от
Европейския съюз и 25 на сто – от бюджета
на Република България.
(2) Финансовата помощ се предоставя
под формата на ежегодни компенсационни
плащания за хектар допустима площ, която
попада в районите по чл. 3, ал. 1.
Чл. 7. (1) Изчисленията на финансовата
помощ по подмярка „Компенсационни плащания в планински райони“ за всеки отделен
кандидат за подпомагане се извършват въз
основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи,
които са определени, както следва:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 130 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата
равностойност на 70 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равно
стойност на 30 евро на хектар.
(2) Компенсационно плащане за хектар
за всеки отделен кандидат за подпомагане
в планинските райони се извършва само за
допустимите площи, умножени по средния
размер, определен съгласно ал. 1.
Чл. 8. (1) Изчисленията на финансовата
помощ по подмярка „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни
природни ограничения“ за всеки отделен
кандидат за подпомагане се извършват въз
основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи,
които са определени, както следва:
1. за частта до 50 ха – левовата равностойност на 70 евро на хектар;
2. за частта над 50 ха до 100 ха – левовата
равностойност на 30 евро на хектар;
3. за частта над 100 ха – левовата равно
стойност на 15 евро на хектар.
(2) Компенсационно плащане за хектар
за всеки отделен кандидат за подпомагане
в необлагодетелстваните райони, различни
от районите по чл. 7, се извършва само за
допустимите площи, умножени по средния
размер, определен съгласно ал. 1.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАЧИН НА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 9. (1) Кандидатите по подмерките,
посочени в чл. 1, ал. 2, подават заявление за
подпомагане по реда и съгласно изискванията
на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), може да поиска
от подпомаганите по реда на тази наредба
кандидати всички необходими документи,
свързани с участието по подмерките. Документите се предоставят в срок до 15 работни дни
от датата на уведомяването им от ДФЗ – РА.
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Чл. 10. Едно и също лице може да кандидатства за подпомагане по реда на тази
наредба еднократно в рамките на една календарна година.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Чл. 11. (1) След подаване на заявлението
за подпомагане по чл. 9, ал. 1 ДФЗ – РА:
1. извършва административни проверки на
документите, заявените данни и посочените
от кандидата факти;
2. извършва проверки на място на част от
подадените заявления;
3. одобрява или отказва частично или
изцяло изплащането на финансовата помощ
след извършен анализ за установяване на
фактическото съответствие на данните от
заявлението.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за
подпомагане уведомителни писма за одобрената и/или отказаната помощ.
Чл. 12. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изплаща финансовата
помощ след 1 декември на годината на кандидатстване.
Ч л . 1 3. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде л ие“ – Разп ла щат ел на а г ен ц и я, може да
откаже изплащането на финансова помощ
частично или изцяло, когато:
1. кандидатът за подпомагане е заявил
по-големи площи в сравнение с реално ползваните от него;
2. кандидатът за подпомагане не е спазил
срока за подаване на заявлението за подпомагане по Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания;
3. кандидатът за подпомагане не отговаря
на условията за предоставяне на финансова
помощ или не е спазил ангажимент, свързан
с условие за предоставяне на помощта;
4. кандидатът за подпомагане не е декларирал всички стопанисвани от него площи в
стопанството;
5. кандидатът за подпомагане не спазва
изискването по чл. 5, ал. 1, т. 1;
6. за заявените за подпомагане площи не
е спазено изискването на чл. 3, ал. 2;
7. кандидатът за подпомагане или негов
представител възпрепятства извършването
на проверка на място;
8. са установени изкуствено създадени
условия.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 се прилагат
разпоредбите на чл. 19 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и усло-
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вията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ L, бр. 181 от 20 юни 2014 г.)
(Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014).
Ч л . 14 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, прекратява
многогодишния ангажимент на кандидат за
подпомагане, който не подаде заявление за
подпомагане по време на поетия петгодишен
ангажимент съгласно наредбата по чл. 5,
ал. 1, т. 2.
(2) В слу чаите по ал. 1 кандидатът за
подпомагане се задължава да възстанови
получените до момента плащания за необлагодетелстваните райони или част от тях в
зависимост от годината, в която е прекратил
участието си, както следва:
1. след първата година – 100 %;
2. след втората година – 75 %;
3. след третата година – 50 %;
4. след четвъртата година – 25 %.
(3) Средствата по ал. 2 се възстановяват
заедно със законните лихви от датата на
уведомяването на кандидата за възникване
на задължението му да възстанови сумата до
датата на действителното възстановяване или
приспадане на сумата.
(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 не се прилагат за кандидати, които подават ново заявление за подпомагане след 1 януари 2014 г.
за подмерките по чл. 1, ал. 2.
Чл. 15. (1) В случаите на форсмажорни или
изключителни обстоятелства кандидатът за
подпомагане не дължи частично или пълно
възстановяване на полу чената финансова
помощ.
(2) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните
доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават
в писмена форма на ДФЗ – РА, от кандидата
за подпомагане или от друго упълномощено
от него или наследило го лице в рамките на
15 работни дни от датата, на която кандидатът за подпомагане или упълномощеното от
него или наследилото го лице е в състояние
да направи това.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Допустими площи“ са земеделски площи, за които земеделските стопани получават
подпомагане след извършване на необходимите
административни проверки и/или проверки
на място на заявените от тях площи.
2. „Изкуствено създадено условие“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013.
3. „Ново заявление за подпомагане след
1 я н уари 2 014 г.“ е за я в лен ие, пода дено
след 1 януари 2014 г. от кандидат за подпо-
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магане, който кандидатства за първи път за
подмерките по чл. 1, ал. 2 или който през
предходни години е кандидатствал по реда на
наредбата по чл. 5, ал. 1, т. 2, но не е подал
заявление за подпомагане за 2013 г.
4. „Първо ком пенсат орно п ла ща не“ е
плащането, определено за първото подадено
заявление за подпомагане по Наредба № 11
от 2008 г. за условията и реда за прилагане на
мярка 211 „Плащания на земеделски стопани
за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212 „Плащания на земеделски
стопани в райони с ограничения, различни
от планинските райони“ от Програмата за
развитие на селск ите райони за периода
2007 – 2013 г.
5. „Форсмажорни или изключителни обстоятелства“ са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудо
способност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) епизоотия или болест по растенията,
която е засегнала съответно част или всички
селскостопански животни или земеделски
култури на бенефициента;
д) отчуждаване на цялото стопанство или
на голяма част от стопанството, ако това
отчуждаване не е могло да бъде предвидено
към деня на подаване на заявлението.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. В Наредба № 11 от 3 април 2008 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 211
„Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и
мярка 212 „Плащания на земеделски стопани
в райони с ограничения, различни от планинските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007- 2013 г. в
чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Земеделските стопани, подали първо
заявление за подпомагане по мярка 211 и
мярка 212 по ПРСР 2007 – 2013 год., преди
1 януари 2014 г. трябва да подават заявления
за подпомагане, съответно по подмярка 13.1
„Компенсационни плащания в планински
райони“ и подмярка 13.2. „Компенсационни
плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ от Програма
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г., най-малко 5 години от първото
компенсаторно плащане.“
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
1378
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НАРЕДБА № 7
от 24 февруари 2015 г.

за прилагане на мярка 10 „Агроекология и
климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на насочената
към опазването на околната среда и климата
мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
финансирана от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
(2) Подпомагането се предоставя за постигане на следните цели:
1. запазване и поддържане на постоянно
затревени площи с висока природна стойност
и свързваните с тях видове, чрез насърчаване или възстановяване на традиционните
практики за управление на полуестествените
затревени площи;
2. предотвратяване на бъдещата загуба на
затревени площи, причинена от превръщането им в обработваеми земеделски земи или
преизпасването им;
3. опазване на биологичното разнообразие
и защита, поддържане и възстановяване на
благоприятния статус на местата от Натура
2000, преди да са влезли в сила задължителните ограничения, наложени от плановете им
за управление и заповедите за обявяването
им, издадени съгласно Директива 92/43/ЕИО
на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на
естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L, бр. 206 от 22 юли 1992 г.);
4. опазване на застрашените от изчезване
редки породи и традиционни сортове растения;
5. предотвратяване на ерозията на почвите
и подобряване на управлението им;
6. повишаване на почвеното плодородие.
(3) Подпомагането се предоставя под формата на годишно агроекологично плащане
при спазване на изискванията на:
1. 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 (Регламент (ЕС) № 1305/2013) (ОВ
L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.);
2. Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правилата за
директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
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Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1307/2013) (ОВ L, бр. 347 от
20 декември 2013 г.);
3. Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и Съвета 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
(Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ L, бр. 347
от 20 декември 2013 г.).
(4) Подпомагането се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово
управление, публичност и прозрачност.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА
Раздел I
Допустими бенефициенти
Чл. 2. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци
и юридически лица, които са земеделски
стопани по смисъла на § 1, т. 23 от Закона
за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и са регистрирани в Системата
за идентификация на земеделските парцели
и/или в Системата за идентификация и регистрация на животните от Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК)
в зависимост от направлението, по което
кандидатстват.
Раздел ІІ
Подпомагани агроекологични дейности
Чл. 3. Подпомагането се предоставя за
извършването на агроекологични дейности
в следните направления:
1. възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна
стойност (ВПС);
2. поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в
обработваеми земи с орнитологично значение;
3. поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми
земи с орнитологично значение;
4. контрол на почвената ерозия;
5. традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм);
6. опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство;
7. опазване на застрашени от изчезване
местни сортове, важни за селското стопанство.
Чл. 4. (1) За направленията по чл. 3, т. 1, 2
и 3 се предоставя подпомагане във физически
блокове, попадащи в специализирания слой
на земи с висока природна стойност.
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(2) Прилагането на направленията по чл. 3,
т. 4, 6 и 7 се подпомага на територията на
цялата страна.
(3) Прилагането на направлението по чл. 3,
т. 5 се подпомага на територията на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен
Балкан“ в Република България.
Чл. 5. (1) За прилагането на агроекологични дейности по направлението по чл. 3,
т. 1 допустими за подпомагане са земеделски
парцели, попадащи във физически блокове,
които имат географско пресичане със специализиран слой с ВПС, с повече от 100 кв. м.
(2) За прилагането на агроекологичните
дейности по направлението по чл. 3, т. 1 се
извършва плащане за земеделски парцели,
които попадат във физически блокове с начин
на трайно ползване „Пасища, мери и ливади“,
в това число „Естествени пасища и ливади“,
„Горски ливади и пасища“ и „Смесено земеползване“, които имат географско пресичане
със специализиран слой с ВПС, с повече от
100 кв. м.
(3) За прилагането на агроекологичните
дейности по направлението по чл. 3, т. 2 са
допустими за подпомагане земеделски парцели, които с цялата си площ попадат във:
1. специализиран слой на местообитанията на зимуващите видове гъски, съгласно
приложение № 1;
2. специализиран слой на местообитанията
на червеногушите гъски, съгласно приложение № 2;
3. списък на общините в България, на територията на които, в обработваемите земи
със зърнено-житни култури, гнезди Ливаден
блатар, съгласно приложение № 3.
(4) За прилагането на агроекологичните
дейностите по направлението по чл. 3, т. 3
са допустими за подпомагане земеделски
парцели, които попадат с цялата си площ в
специализиран слой на местообитанията на
Царски орел и Египетски лешояд, съгласно
приложение № 4.
(5) Специализираният слой по ал. 4 включва
всички площи, които попадат едновременно
в зоните на местообитанията на Царски орел
и Египетски лешояд и във физически блокове, които през 2014 г. са с начин на трайно
ползване „обработваема земя“ в Системата
за идентификация на земеделските парцели.
Чл. 6. (1) Министерството на земеделието и
храните предоставя на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), в
срок до 28 февруари всяка година географски
цифрови данни за националните паркове и
резервати по категории съгласно Закона за
защитените територии (ЗЗТ).
(2) Когато земеделски парцел или част от
него, който попада на територията на резерват или национален парк, определен по реда
на ЗЗТ и фигурира в географските цифрови
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данни по ал. 1, целият парцел не се одобрява
за подпомагане по мярка 10 „Агроекология
и климат“.
Чл. 7. (1) Земеделските стопани не могат
да кандидатстват за подпомагане по реда на
тази наредба:
1. с едни и същи земеделски парцели и/
или животни и по мярка 11 „Биологично
земеделие“ с изключение на парцелите по
направление „Контрол на почвената ерозия“
и/или животните по направление „Опазване
на застрашени от изчезване местни породи,
важни за селското стопанство“, или
2. с едни и същи земеделски парцели и/
или ж ивотни едновременно по м ярка 10
„Агроекология и климат“ и по мярка 214
„Агроеколгични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.), с изключение на земеделски парцели, заявени
по направление „Контрол на почвената ерозия“ от мярка 10 „Агроекология и климат“
на ПРСР 2014 – 2020 г. и по направление
„Биолог и чно раст ениевъдст во“ о т м я рка
214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР
2007 – 2013 г.
(2) Земеделските стопани не могат да заявяват парцели по направление по чл. 3, т. 1
в защитени зони по Натура 2000 с влезли в
сила заповеди за обявяването им.
Чл. 8. (1) Агроекологичните дейности по
направленията по чл. 3 се прилагат за период
от пет последователни години.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от
началото на годината на подаване и на одобрение на „Заявлението за подпомагане“,
което през първата година на кандидатстване е и „Заявление за плащане“. През всяка
следваща година до изтичане на срока по
ал. 1 кандидатите за подпомагане подават
„Заявление за плащане“.
(3) След изтичане на срока по ал. 1 кандидатите могат да удължават прилагането на
агроекологичните си дейности ежегодно до
изтичане на програмния период, като спазват
изискванията по тази наредба.
Чл. 9. (1) Кодовете на агроекологичните
дейности са посочени в приложение № 5.
(2) Земеделските стопани отбелязват кода
на съответната дейност срещу всеки парцел
или животно в заявленията по чл. 8, ал. 2.
(3) Не се допуска комбинирането на два
или повече агроекологични кода, свързани
с плащане на площ, върху един и същ земеделски парцел.
(4) Не се допуска промяна на агроекологичните кодове, с изключение на направленията
по чл. 3, т. 1, 5 и 7.
(5) Промените в агроекологичните дейности
се отбелязват в заявленията по чл. 8, ал. 2
чрез съответния код от приложение № 5.
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ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 10. Финансовата помощ за прилагане
на агроекологичните дейности по направленията по чл. 3 се предоставя под формата на
ежегодни агроекологични плащания, като
75 на сто от средствата се осигуряват от Европейския съюз, а 25 на сто от бюджета на
Република България.
Чл. 11. Агроекологичните плащания се
предоставят в рамките на предвидените финансови средства по мярка 10 „Агроекология
и климат“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 12. Земеделските стопани могат да
бъдат подпомагани едновременно за прилагането на повече от една агроекологична
дейност за периода на прилагане на мярка
10 „Агроекология и климат“ при спазване на
изискванията, предвидени в чл. 8 и чл. 9, ал. 3.
Чл. 13. Максималният размер на годишното
агроекологично плащане, съгласно приложение II на Регламент (ЕС) № 1305/2013, е:
1. за едногодишни култури – 600 евро/ха;
2. за специализирани многогодишни култури/трайни насаждения – 900 евро/ха;
3. за друг начин на земеползване – 450
евро/ха;
4. за застрашени от изчезване местни породи – 200 евро/ЖЕ.
Чл. 14. Размерът на годишното агроекологично плащане за прилагане на агроекологичните дейности е:
1. по нап равление „Въ зстановяване и
поддържане на постоянно затревени площи
с ВПС“:
а) за поддържане на затревените площи с
ВПС чрез паша – 126,80 евро/ха;
б) за поддържане на затревени площи с
ВПС чрез косене – 113,51 евро/ха;
2. по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски
и Ливадния блатар в обработваеми земи с
орнитологично значение“:
а) за засяване и отглеждане на есенни
зърнено-житни култури в местообитания на
зимуващи видове гъски на минимум 50 % от
заявените по дейността площи – 81,59 евро/ха;
б) засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на
червеногушата гъска на 50 % от заявената по
дейността площ и с минимум 30 % царевица,
попадащи в местообитанията на червеногушата гъска – 103,68 евро/ха;
в) прибиране на реколтата след 31 юли в
обработваеми земи със зърнено-житни култури
в площи с гнезда на Ливадния блатар – 109,93
евро/ха;
3. по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски
лешояд в обработваеми земи с орнитологично
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значение“ за превръщане на обработваемите
земи, които са местообитания на Царски орел
или Египетски лешояд в постоянно затревени
площи – 278 евро/ха;
4. по направление „Контрол на почвената
ерозия“:
а) за превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи – 315
евро/ха;
б) за противоерозионни мероприятия в
лозя и трайни насаждения:
– затревяване на междуредията на лозята
и трайните насаждения – 156 евро/ха;
– изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди и напречно на склона –
142 евро/ха;
в) противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
– за създаване и поддържане на буферни
ивици – 40 евро/ха;
– за поясно ред у ва не на к ул т у ри т е –
38,2 евро/ха;
5. по направление „Традиционни практики
за сезонна паша (пасторализъм)“ – 179 евро/
ха, а при използване на най-малко две кучета – 182 евро/ха;
6. по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за
селското стопанство“:
а) за ед ър рогат доби т ък и би вол и –
200 евро/ЖЕ;
б) овце и кози – 145 евро/ЖЕ;
в) за свине – 122 евро/ЖЕ;
г) за коне – 143 евро/ЖЕ;
7. по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за
селското стопанство“:
а) за полски култури – 223,95 евро/ха;
б) за трайни насаждения – 787,39 евро/ха;
в) за зеленчуци – 429,48 евро/ха;
г) за ар омат н и и мед и ц и нск и к ул т ури – 536,86 евро/ха.
Чл. 15. (1) Подпомагат се одобрени земеделски парцели и животни, за които земеделските
стопани са поели задължение да прилагат
агроекологични дейности по съответното
направление.
(2) Годишните агроекологични плащания
за прилагането на агроекологичните дейности
по направлението по чл. 3, т. 6 се основават
на брой животински единици, като се подпомагат заявени животни, които са собственост
на земеделския стопанин.
(3) Годишните агроекологични плащания
за прилагането на агроекологичните дейности
по направлението по чл. 3, т. 5 се предоставят
при спазване на изискването за приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.
Чл. 16. Когато при проверка на място или
административните проверки се установи,
че за съответните земеделски парцели или
животни не са спазени базовите изисквания,
съгласно приложение № 6, минималните из-
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исквания за торене и използване на продукти
за растителна защита съгласно приложение
№ 7 и изискванията по управление, годишните
агроекологични плащания се отказват или
намаляват съгласно методика, утвърдена от
министъра на земеделието и храните.
Чл. 17. (1) Финансова помощ за прилагането на агроекологичните дейности по съответното направление не се предоставя или се
намалява, когато:
1. земеделските стопани стопанисват земеделски парцели с размери, по-малки от
определените в чл. 24, ал. 1, 2 или 3;
2. при административни проверки или
проверки на място са установени по-малко
от минималния изискван брой животни или
животински единици;
3. земеделските стопани и/или упълномещени техни представители възпрепятстват
извършването на проверка на място;
4. за една и съща площ са подадени две
или повече заявления за подпомагане и застъпването на площите не е отстранено;
5. земеделските стопани в заявлението за
подпомагане/плащане за прилагането на агроекологични дейности по направлението по
чл. 3, т. 1 са заявили, че ще поддържат част
от затревените площи чрез паша и друга част
чрез косене и в заявлението за подпомагане/
плащане не са декларирани животни – за площите с паша не се отпуска финанова помощ;
6. земеделските стопани отбележат грешен
агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявленията по чл. 8, ал. 2;
7. земеделските стопани за прилагането
на агроекологични дейности по направлението по чл. 3, т. 4, които кандидатстват за
подпомагане по чл. 36, ал. 1, т. 1, не заявят
през втората и/или последващите години код
на култура за постоянно затревени площи за
одобрените парцели;
8. при проверка на място се установи, че
за даден земеделски парцел по направлението
по чл. 3, т. 7 реално отглежданият сорт не
съответства на заявения.
(2) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявлениата по чл. 8,
ал. 2 за прилагането на агроекологични дейности по съответното направление, когато:
1. не е представен в предвидените срокове
някой от документите по чл. 45 и 46;
2. декларираният брой животни от даден
вид със съответния агроекологичен код е поголям от разрешените в разрешителното за
паша за същия вид;
3. земеделските стопани декларират по-малък брой животни или животински единици
от минималния изискван брой по чл. 38, т. 1;
4. земеделските стопани декларират помалък брой животни от даден вид спрямо
одобрените и не са предоставили в ДФЗ – РА,
документи съгласно чл. 43, ал. 1;
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5. земеделските стопани в заявлението за
подпомагане/плащане за прилагането на агроекологични дейности по направлението по
чл. 3, т. 1 са заявили, че ще поддържат всички
затревени площи чрез паша и в заявлението
за подпомагане/плащане не са декларирани
животни;
6. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, поиска допълнителна информация съгласно чл. 47 и такава не бъде
предоставена в указания срок;
7. земеделските стопани за прилагането на
агроекологични дейности по направление по
чл. 3, т. 7 са заявили за подпомагане площи
над 50 ха.
Чл. 18. (1) Държавен фонд „Земеделие“ –
Разплащателна агенция, прекратява агроекологичния ангажимент по съответното направление и земеделските стопани възстановяват
100 % от получената финансова помощ, когато
не са изпълнили изискванията по чл. 19.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява агроекологичния
ангажимент и земеделските стопани възстановяват получената финансова помощ съгласно
условията на ал. 4, когато стопанството им е
прехвърлено на друго лице, регистрирано в
ИСАК, което е декларирало, че ще продължи
изпълнението на агроекологичния ангажимент, но се установи, че ангажиментът не се
изпълнява.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, прекратява агроекологичния
ангажимент и земеделските стопани възстановяват полу чената финансова помощ по
съответното направление, съгласно условията
на ал. 4, когато:
1. преустановят прилагането на поетите
агроекологични задължения по съответното
направление преди изтичане на срока по
чл. 8, ал. 1;
2. декларират за втора поредна година
по-малък брой животни от даден вид спрямо
одобрените за подпомагане по направлението
по чл. 3, т. 6;
3. не са спазили изискванията на чл. 20,
ал. 2 и 4;
4. не изпълняват поетите агроекологични
задължения;
5. не изпълняват изискванията по чл. 32,
ал. 1, т. 2, чл. 35, ал. 1, т. 4 и чл. 36, ал. 4 и не
са възстановили разораните затревени площи.
(4) Земеделските стопани възстановяват
получената до момента финансова помощ
по съответното направление заедно със законните лихви в зависимост от годината на
първоначално одобрение по мярката до годината, в която е прекратен агроекологичният
ангажимент, както следва:
а) до края на третата година – 100 %;
б) до края на четвъртата година – 40 %;
в) до края на петата година – 20 %;
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г) след петата година – 10 %.
(5) В случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства агроекологичният
ангажимент по съответното направление се
прекратява и не се изисква частично или пълно
възстановяване на получената от земеделските
стопани финансова помощ.
(6) Случаите на форсмажорни или изключителни обстоятелства заедно със съответните
доказателства (документи, издадени от компетентен административен орган) се съобщават
в писмена форма на ДФЗ – РА, от земеделския
стопанин или от друго упълномощено от него
лице или от неговите правоприемници в рамките на 15 работни дни от датата, на която
земеделският стопанин или упълномощеното
от него лице, или неговите правоприемници,
са в състояние да направят това.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ К АНДИДАТИТЕ ЗА
ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 19. (1) Земеделските стопани или изрично упълномощено от тях лице трябва да:
1. преминат агроекологично обучение с
минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“
от ПРСР 2014 – 2020 г. с минимална продължителност 3 дни, до 31 декември на втората
година от датата на първото одобрение на
заявлението за подпомагане по съответното
направление, или
2. докажат наличие на опит в извършването на направленията, които са избрали да
прилагат.
(2) Ако земеделският стопани упълномощи друго лице да прилага агроекологичните
дейности, упълномощаването трябва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление.
(3) Изпълнението на изискването на ал. 1 се
установява с документ за преминато обучение,
издаден от обучаваща институция съгласно
Закона за висшето образование или Закона
за професионалното образование и обучение
или документ за демонстрационна дейност,
издаден от обучаваща организация, одобрена
по мярка 1 „Трансфер на знания и действия
по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(4) За опит по ал. 1, т. 2 се признават:
1. документ за преминато обучение или
документ, удостоверяващ наличие на опит
по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007 – 2013 г.;
2. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна
степен „доктор“ или научна степен „доктор
на науките“, с квалификация земеделие или
ветеринарна медицина.
(5) Изискванията на ал. 1 се считат за
изпълнени при поемане на нов ангажимент
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по съответното направление, в случай че
земеделските стопани или същото упълномощено от тях лице вече са доказали, че са
преминали агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали
опит по предходен ангажимент.
(6) Изискванията на ал. 1 се считат за
изпълнени при поемане на нов ангажимент
по съответното направление след прекратен
предходен ангажимент, в случай че земеделските стопани или същото упълномощено от
тях лице вече са доказали, че са преминали
агроекологично обучение или демонстрационните дейности, или са доказали опит по
предходен ангажимент.
Чл. 20. (1) Агроекологичните дейности по
направленията по чл. 3, т. 1, 3 и 4 се прилагат
върху едни и същи площи за едни и същи
блокове на земеделското стопанство в петгодишен период от поемане на агроекологичния
ангажимент.
(2) Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията по
чл. 3, т. 1, 3 и 4 може да бъде намалена с не
повече от 10 на сто, като всяка година поне 90
на сто от площта по съответното направление
се припокрива географски с площта, за която
има поет агроекологичен ангажимент по реда
на глава пета или в случаите по ал. 6.
(3) Агроекологичните дейности по направленията по чл. 3, т. 2, 5 и 7 могат да не се
прилагат върху едни и същи площи за едни
и същи блокове на земеделското стопанство
в петгодишен период от поемане на агроекологичния ангажимент.
(4) Одобрената площ за прилагане на агроекологичните дейности по направленията
по чл. 3, т. 2 и 7 може да бъде намалена с не
повече от 10 на сто спрямо площта, за която
има поет агроекологичен ангажимент по реда
на глава пета или в случаите по ал. 6.
(5) При намаляване на одобрената площ за
прилагане на агроекологичните дейности по
направления по ал. 3 и 4 земеделските стопани
не поемат нов агроекологичен ангажимент за
нов петгодишен период и финансовата помощ
за текущата година се изчислява на база на
намалената площ.
(6) При увеличаване на общата одобрена
площ по съответното направление, с изключение на направление по чл. 3, т. 5, с до 20
на сто, но с не повече от 10 хектара земеделските стопани не поемат нов агроекологичен
ангажимент, а го разширяват с новите площи
за оставащия период, ако новите площи отговарят на изискванията на тази наредба и са
изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4.
(7) При увеличаване на общата одобрена
площ по съответното направление, с изключение на чл. 3, т. 5, с над 20 на сто от първоначалния размер или с повече от 10 хектара
земеделските стопани поемат нов агроекологичен ангажимент за нов петгодишен период
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за всички подпомагани площи, като площите
подлежат на одобряване по реда на глава пета,
ако са изпълнени условията на ал. 1, 2 и 4.
(8) Когато земеделските стопани са поели
нов агроекологичен ангажимент по ал. 7,
новият петгодишен период започва да тече
от началото на годината на одобряване на
новите площи.
Чл. 21. Земеделските стопани, подпомагани по направлението по чл. 3, т. 6, не могат
да намаляват броя на животните под броя
на одобрените животни от съответния вид с
последното подадено заявление за подпомагане, освен в случаите на загуба на животни
по чл. 43, ал. 1.
Чл. 22. (1) Земеделските стопани могат да
увеличават броя на животните по направлението по чл. 3, т. 6, без да поемат нов петгодишен агроекологичен ангажимент.
(2) Земеделските стопани, подпомагани
по направлението по чл. 3, т. 5, могат да
увеличават заявената площ и броя на заявените животни, които изкарват на паша, без
да поемат нов петгодишен агроекологичен
ангажимент.
Чл. 23. (1) Земеделските стопани трябва
да поддържат замеделските парцели на територията на цялото стопанство, като спазват:
1. условията за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично състояние и
законноустановените изисквания за управление, одобрени съгласно чл. 42 ЗПЗП;
2. минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита,
съгласно приложение № 7.
(2) Земеделските стопани са задължени да
спазват базовите изисквания по съответното
направление, посочени в приложение № 6.
(3) Земеделските стопани се подпомагат
с годишни агроекологични плащания само
за прилагането на агроекологични дейности,
които отговарят на изискванията на глава
шеста и надхвърлят изискванията по ал. 2.
(4) В случай че подпомаганите земеделски
стопани не приемат измененията на изискванията по ал. 1 и 2, уведомяват ДФЗ – РА, за
несъгласието си да изпълняват новите условия в срок от 20 работни дни от датата на
публикуването им на интернет страницата на
Министерството на земеделието и храните,
съответно от датата на обнародването им в
„Държавен вестник“, без да възстановяват
получените до момента годишни агроекологични плащани я, като са недопустими
за подпомагане в годината на подаване на
заявленията по чл. 8, ал. 2.
(5) Когато земеделските стопани не уведомят ДФЗ – РА, в срока по ал. 4 за несъгласието
си да изпълняват новите условия, те продължават да изпълняват поетите агроекологични
ангажименти съгласно новите условия.
(6) Подпомаганите земеделски стопани
могат да оттеглят земеделски парцели и/или
животни или цялото заявление по мярка 10
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„Агроекология и климат“ по всяко време на
петгодишния си агроекологичен ангажимент
по дадено направление, съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба № 5 от 2009 г. за
условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания (ДВ
бр. 22 от 2009 г.).
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ПАРЦЕЛИ И ЖИВОТНИ
Чл. 24. (1) Минималният размер на заявената за подпомагане площ за съответното
направление е 0,5 ха при минимален размер
на земеделския парцел – 0,1 ха.
(2) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичните дейности по направленията по
чл. 3, т. 2 и 3, за която минималният размер
на заявената за подпомагане площ е 0,3 ха.
(3) Изключение относно размера на ползваната площ по ал. 1 е допустимо за агроекологичната дейност по направлението по
чл. 3, т. 7, за която минималният размер на
заявената за подпомагане площ е 0,1 ха.
(4) Максималният размер на заявената
площ по направлението по чл. 3, т. 7 е 50 ха
на земеделски стопанин.
Чл. 25. (1) За подпомагане по направлението по чл. 3, т. 6 се одобряват животни, които
са получили зоотехнически сертификат или
сертификат за произход, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт),
издадени от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
(ИАСРЖ) или развъдна организация, която до
28 февруари на текущата година е получила
разрешение за извършване на развъдна дейност по реда на Закона за животновъдството.
(2) За подпомагане по направлението по
чл. 3, т. 7 се одобряват парцели със заявени
сортове, посочени в приложение № 8.
(3) За подпомагане по направлението по
ал. 2 земеделският стопанин трябва да представи копие от фактура, че посевният и/или
посадъчният материал за заявения местен
сорт, застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да сортоподдържа
съответния сорт.
(4) Копието от фактурата по ал. 3 не се
представя:
1. ако земеделските стопани са лица, които
извършват сортоподдържане на местен сорт,
застрашен от генетична ерозия, определен от
Изпълнителната агенция по селекция, апробация и семеконтрол (ИАСАС), или
2. за вече съществуващи трайни насаждения
и многогодишни култури, като земеделските стопани трябва да представят документ,
издаден от ИАСАС, с който се потвърждава,
че заявеният сорт е застрашен от генетична
ерозия и е съществуващ.
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Чл. 26. Не се одобряват за участие в мярка
10 „Агроекология и климат“:
1. парцели, изцяло или частично попадащи
на територията на резерватите, определени по
реда на ЗЗТ, които фигурират в географските
цифрови данни по чл. 6, ал. 1;
2. парцели, изцяло или частично попадащи
на територията на националните паркове, определени по реда на ЗЗТ, които фигурират в
географските цифрови данни по чл. 6, ал. 1, с
изключение на парцели, заявени по чл. 3, т. 5;
3. парцели и животни, за които в заявленията по чл. 8, ал. 2 е отбелязан грешен
агроекологичен код;
4. животни или животински единици, които са по-малко на брой от определените в
чл. 38, т. 1;
5. парцели, за които в заявление по чл. 8,
ал. 2 е отбелязан повече от един агроекологичен код за дейност, свързана с плащания
на площ;
6. парцели, заявени с дейности по чл 3,
т. 2 и 3, които не попадат с цялата си площ
в съответните специализирани слоеве за зимуващите видове гъски, червеногушата гъска,
Царски орел, Египетски лешояд, както и в
землищата на общините, в които се подпомага
Ливадният блатар;
7. заявления за подпомагане, в които е
заявено участие по направлението по чл. 3,
т. 1, с поддържане на затревените площи само
чрез паша и в заявлението за подпомагане не
са декларирани животни;
8. парцелите, заявени по направлението
по чл. 3, т. 1 за поддържане чрез паша, ако
земеделският стопанин не е декларирал в
заявлението за подпомагане животни;
9. парцели, заявени по направлението по
чл. 3, т. 1, които не отговарят на изискванията
на чл. 5, ал. 1;
10. парцели, заявени по направлението по
чл. 3, т. 4 за първа година, с дейност, свързана
с превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи, които в заявлението
за подпомагане/плащане не са заявени с код
култура „обработваема земя“.
Г л а в а

ш е с т а

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОЕКОЛОГИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Раздел I
Общи изисквания
Чл. 27. Земеделските стопани водят дневник
на прилаганите агроекологични дейности в
земеделското стопанство.
Чл. 28. (1) При прехвърляне на стопанство,
подпомагано по реда на тази наредба, при
обретателят може да продължи прилагането
на агроекологичните дейности до края на
петгодишния период, когато:
1. е регистриран в ИСАК;
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2. отговаря на изискванията за подпомагане за съответната агроекологична дейност;
3. е преминал обучение по реда на чл. 19,
ал. 1, т. 1, в случай че прехвърлянето е извършено след втората година от поетото агроекологично задължение, или е доказал наличието
на опит в извършването на дейността;
4. прехвърлителят и приобретателят подават
пред областната дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“ (ОД на ДФЗ) по регистрация на
прехвърлителя съвместна декларация по образец, одобрена от изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, за прехвърляне на стопанството.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, уведомява прехвърлителя
и приобретателя за взетото решение в срок
един месец от постъпване на декларацията
в ОД на ДФЗ.
Чл. 29. Когато приобретателят декларира,
че ще продължи прилагането на агроекологичните дейности до края на петгодишния
период, но не го изпълни, прехвърлителят
възстановява финансова помощ, получена до
момента на прехвърляне на стопанството, или
част от нея съгласно чл. 18, ал. 4, а приобретателят възстановява финансовата помощ,
получена след прехвърляне на стопанството,
или част от нея съгласно чл. 18, ал. 4.
Чл. 30. При прехвърляне на стопанство
от едно подпомагано лице на друго при
обретателят спазва всички изисквания на
агроекологичните дейности, които е прилагал
прехвърлителят.
Чл. 31. Земеделските стопани са длъжни при
нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване
на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него, разораване на пасища
или пожар да уведомят писмено ДФЗ – РА,
в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представят копие от документ
от съответния компетентен административен
орган.
Раздел II
Възстановяване и поддържане на постоянно
затревени площи с ВПС
Чл. 32. (1) При управлението на дейностите
по направление „Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с ВПС“
земеделските стопани трябва да не:
1. използват минерални торове и продукти
за растителна защита;
2. разорават заявените постоянно затревените площи;
3. изграждат нови отводнителни системи.
(2) Земеделските стопани, които поддържат
постоянно затревените площи чрез косене,
трябва да спазват изискванията по ал. 1 и да
извършват косене от 15 юни до 15 юли за равнинни и хълмисти райони и между 30 юни до
15 август за планинските райони, като косенето
се извършва ръчно или с косачки за бавно

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

косене, коси се от центъра към периферията
или от единия край на ливадата към другия
с ниска скорост. Окосената трева се изсушава
и събира на купове или се изнася от парцела.
(3) Земеделските стопани, които поддържат
постоянно затревените площи чрез паша,
трябва да спазват изискванията по ал. 1 и да
поддържат гъстота на животинските единици
на цялата пасищна площ на стопанството, на
която се извършва пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха.
(4) Ако е констатирано разораване на постоянно затревените площи, земеделските стопани са длъжни да ги възстановят най-късно до
последния ден за подаване на заявлението за
плащане на следващата година съгласно чл. 12,
ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания (Наредба № 5
от 2009 г.) (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).
Чл. 33. Земеделските стопани по чл. 32,
ал. 1 посочват всяка година в заявленията по
чл. 8, ал. 2 начина на поддържане на постоянно затревените площи – паша или косене,
за всеки парцел.
Раздел III
Поддържане на местообитанията на защитени
видове зимуващи гъски и Ливаден блатар в
обработваеми земи с орнитологично значение
Чл. 34. При управлението на агроекологичните дейности по направление „Поддържане
на местообитанията на зимуващите видове
гъски и ливаден блатар“ в обработваемите
земи с орнитологично значение земеделските
стопани извършват една от следните дейности:
1. засяват и отглеждат есенни зърненожитни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 на сто от
заявените по дейността площи;
2. засяват и отглеждат минимум 50 на сто
от есенни зърнено-житни култури и минимум
30 на сто царевица от заявената по дейността
площ в местообитания на червеногушата гъска;
3. не прибират реколтата от зърнено-житни
култури преди 31 юли в заявените парцели в
местообитания на ливадния блатар.
Раздел IV
Поддържане на местообитанията на Царски
орел и Египетски лешояд в обработваеми
земи с орнитологично значение
Чл. 35. (1) При управление на дейността за
превръщане на обработваемите земи, които
са местообитания на Царски орел или Египетски лешояд, в постоянно затревени площи
земеделските стопани са длъжни:
1. през първата година от прилагането на
дейността до 30 септември да осигурят засяване
на площите с многогодишни житни тревни
смески и/или с многогодишни житно-бобови
тревни смески;
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2. да представят разходооправдателни документи до 30 септември на първата година
за изпълнението на задължението по т. 1 за
количество минимум 50 кг/ха;
3. да предоставят разходооправдателен
документ за увеличените площи в случаите,
в които земеделските стопани са разширили
заявените площи по направлението;
4. да не разорават създадените затревени
площи при осъществяването на дейността.
(2) А ко е констатирано разораване на
затревените площи, земеделските стопани
са задължени да ги възстановят най-късно
до последния ден за подаване на заявлението
за плащане на следващата година съгласно
чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.
за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания.
Раздел V
Контрол на почвената ерозия
Чл. 36. (1) При управление на агроекологичните дейности по направление „Контрол
на почвената ерозия“ земеделският стопанин
прилага една от следните дейности:
1. превръщане на обработваеми земеделски
земи в постоянно затревени площи;
2. извършване на противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения:
а) чрез затревяване на междуредията на
лозята и трайни насаждения;
б) изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди напречно на склона;
3. противоерозионни мероприятия в обработваеми земи:
а) създаване и поддържане на буферни
ивици – ширината на ивиците е от 4 до 8 м;
прокарват се напречно на склона на разстояние
20 – 80 м в зависимост от наклона на терена,
почвения тип и други фактори; в зависимост
от разстоянието между тях и ширината им
те заемат 10 – 30 % от обработваемата площ;
б) поясно редуване на култури – поясите,
широки 30 – 100 м, с редуващи се окопни и
слятопокривни култури, се разполагат перпендикулярно (напречно) на склона (по контура).
(2) При подаване на „Заявление за подпомагане“ земеделските стопани представят
петгодишен план за избраните дейности по
ал. 1 за площите, за които кандидатстват за
подпомагане, който е заверен от дипломиран
агроном. В представения план трябва да бъдат
посочени номерата на заявените парцели по
дейността.
(3) През втората и следващите години
от поетия агроекологичен ангажимент по
ал. 1, т. 1 одобрените парцели се заявяват
в заявлението за плащане като „постоянно
затревена площ“.
(4) Земеделските стопани по ал. 1, т. 1 не
трябва да разорават създадените затревени
площи при осъществяването на дейността
след втората година от поетия ангажимент.
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(5) А ко е констатирано разораване на
затревените площи, земеделските стопани
са длъжни да ги възстановят най-късно до
последния ден за подаване на заявлението
за плащане на следващата година съгласно
чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г.
за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания.
(6) При разширяване или подновяване на
агроекологичния ангажимент, чрез добавяне
на нови парцели, земеделските стопани са
длъжни да предоставят нов план по ал. 2,
заверен от дипломиран агроном, в който да
бъдат включени и новите парцели. Планът се
предоставя със заявлението за съответната
година.
(7) При разширяване или подновяване на
агроекологичния ангажимент чрез увеличаване на площта на вече одобрени парцели
земеделските стопани изпълняват заложените
в първоначално предоставения план дейности
върх у у вели чената п лощ на земеделск и я
парцел.
Раздел VІ
Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)
Чл. 37. (1) По направление „Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм)“
земеделските стопани трябва да разполагат с
годишно разрешително за паша на територията
на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и
„Централен Балкан“ на Република България,
издадено съгласно чл. 50, т. 5 от Закона за
защитените територии.
(2) Копие от разрешителното по ал. 1
се прилага всяка година през петгодишния
период на подпомагане към заявленията по
чл. 8, ал. 2.
Чл. 38. При управлението на дейностите
по направление „Традиционни практики за
сезонна паша (пасторализъм)“ земеделските
стопани са длъжни да:
1. извеждат на паша най-малко 50 овце
или 10 говеда, или при комбиниране – не
по-малко от 10 ЖЕ;
2. спазват нормите на натоварване на
пасищата, одобрени от дирекциите на националните паркове, и поддържат гъстота
на ЖЕ/ха съгласно плана за управление на
съответния парк;
3. извеждат животните на паша на определените планински пасища най-малко 3
месеца от годината в периода май – октомври; изключение от тези срокове се допуска
при изрично разпореждане на дирекцията на
съответния национален парк.
Чл. 39. (1) Годишните агроекологични
плащания се предоставят за единица площ
чрез приравняването на 1 ЖЕ към 1 хектар.
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(2) Когато броят на ЖЕ е по-малък от
размера на площта в хектари, се предоставя
годишно агроекологично плащане, съответстващо на броя на ЖЕ.
Чл. 40. (1) Земеделските стопани, които
притежават не по-малко от две кучета от каракачанската порода и/или кучета от порода
„Българско овчарско куче“ за опазване на
овцете и говедата от нападение на хищници,
могат да получат допълнително агроекологично плащание.
(2) За получаване на допълнителното агроекологично плащане за паша с каракачански
кучета и/или кучетата от порода „Българско
овчарско к у че“ земеделск ите стопани са
длъжни да представят за всяко куче „Родо
словен сертификат“ за произход, издаден от
Международната асоциация на каракачанските кучета или друга развъдна организация,
получила разрешение за дейност по реда на
Закона за животновъдството.
Раздел VIІ
Опазване на застрашени от изчезване местни
породи, важни за селското стопанство
Чл. 41. По направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни
за селското стопанство“ се подпомага отглеждането на застрашени от изчезване местни
породи животни, съгласно приложение № 9.
Чл. 42. При управлението на дейностите
по „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство“
земеделските стопани са длъжни да:
1. представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция
в животновъдството (ИАСРЖ) за клане или
продажба на всяко животно, подпомагано по
реда на тази наредба;
2. спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода;
3. отглеждат свинете съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията
и реда за пасищно отглеждане на свине от
източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).
Чл. 43. (1) При загуба на животни, подпомагани по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за
селското стопанство“, вследствие на клане,
продажба, смърт или кражба земеделските
стопани представят в ДФЗ – РА, до 80 дни от
деня, следващ последния ден за подаване на
заявленията за подпомагане, или с подаването
на заявлението на следващата година, ако събитието се е случило след този период, копие
от документ, който удостоверява причината
за загубата на животните, както следва:
1. становище за негодността на животното
за използване за развъдна дейност от съответната развъдна организация или ИАСРЖ
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с препоръка за реализиране на животното за
месо или за продажба на друга животновъдна
ферма;
2. при смърт от болест – док у мент от
официален ветеринарен лекар (аутопсионен
документ);
3. при смърт вследствие на нападение от
хищници – документ, издаден от държавно
горско стопанство и/или от директора на
дирекция на национален парк, в зависимост
от това, кой стопанисва територията, на която
се е случило нападението;
4. при кражба – протокол от съответното
подразделение на Министерството на вътрешните работи.
(2) Когато при загуба на животно земеделският стопанин представи в ДФЗ – РА, документите по ал. 1, агроекологични плащания
за същата година се изплащат за наличния
брой животни.
(3) Когато при загуба на животни земеделският стопанин не представи в ДФЗ – РА,
документите по ал. 1 за всички животни,
годишните агроекологични плащания се намаляват съгласно методиката по чл. 16.
Раздел VIIІ
Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство
Чл. 44. За подпомагане по чл. 3, т. 7 се
подпомага отглеждането на застрашени от
изчезване местни сортове растения, съгласно
приложение № 8, на територията на цялата
страна.
Г л а в а

с е д м а

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
И ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 45. (1) За доказване на изискванията
по чл. 19 земеделските стопани представят в
ДФЗ – РА, копие на един от следните документи, издаден на тяхно име или на името на
упълномощеното от тях лице, за прилагане
на агроекологичните дейности:
1. документ за преминато обучение, издаден от обучаваща институция съгласно
Закона за висшето образование или Закона
за професионалното образование и обучение,
или документ за демонстрационна дейност,
издаден от обучаваща организация, одобрена
по мярка 1 „Трансфер на знания и действия
по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
2. документ за преминато обучение или
документ, удостоверяващ наличие на опит
по мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007 – 2013 г.;
3. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна
степен „доктор“ или научна степен „доктор
на науките“, с квалификация земеделие или
ветеринарна медицина.
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(2) Земеделските стопани могат да приложат към заявлението за подпомагане или
заявлението за плащане нотариално заверено
пълномощно, с което изрично е упълномощено
друго лице да управлява агроекологичните
дейности.
(3) Копие на документите по ал. 1 и 2 се
прилага най-късно при подаването на заявленията по чл. 8, ал. 2 на третата година
от поетото агроекологично задължение по
съответното направление.
Чл. 46. При кандидатстване за подпомагане земеделските стопани прилагат следните
документи:
1. по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и
Египетски лешояд (Neophron percnopterus)“ в
обработваеми земи с орнитологично значение,
за дейността по чл. 35, ал. 1 – разходно-оправдателен документ – до 30 септември за
първата година и до 30 септември за годината,
в която има увеличение на площите;
2. по направление „Контрол на почвената
ерозия“:
а) петгодишен план, заверен от дипломиран агроном, с избраните противоерозионни
дейности съгласно чл. 36, ал. 2 – към „Заявлението за подпомагане“;
б) изменен пет годишен п лан, заверен
от дипломиран агроном, съгласно чл. 36,
ал. 6 – към „Заявление за подпомагане“ или
„Заявление за плащане“;
в) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по буква „а“ и буква
„б“ – към „Заявлението за подпомагане“ или
„Заявление за плащане“;
3. по направление „Традиционни практики
за сезонна паша на животните (пасторализъм)“:
а) годишно разрешително за паша съгласно
чл. 37 ал. 1 – към заявленията по чл. 8, ал. 2;
б) сертификати за произход на каракачанските кучета и кучетата от порода „Българско
овчарско куче“ съгласно чл. 40, ал. 2 – към
заявленията по чл. 8, ал. 2;
4. по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за
селското стопанство“:
а) зоотехнически сертификат или сертификат за произход за говеда, биволи, овце, кози
и свине, а за еднокопитните – идентификационен документ (паспорт) за регистрирано
еднокопи т но ж иво т но к ъм „За явлениет о
за подпомагане“, а в слу чаите на чл. 22,
ал. 1 – към „Заявлението за плащане“;
б) разрешение за пасищно отглеждане на
източнобалканската свиня, издадено от кмета
на съответната община (за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд – от
държавното горско стопанство – към заявленията по чл. 8, ал. 2;
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в) документ за загуба на животно вследствие на клане, продажба, смърт или кражба
съгласно чл. 43, ал. 1;
5. по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за
селското стопанство“:
а) копие от фактура, издадена от лицето,
имащо право да сортоподдържа съответния
сорт – със заявленията по чл. 8, ал. 2;
б) документ съгласно чл. 25, ал. 5, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че
заявеният сорт е застрашен от генетична
ерозия и е съществуващ – към заявленията
по чл. 8, ал. 2.
Ч л . 47. (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, може да поиска
от земеделските стопани всички необходими
документи, свързани с изпълнението на поетия
агроекологичен ангажимент и предоставяне
на агроекологични плащания.
(2) Документите по ал. 1 се представят в
срок до 15 работни дни от датата, на която
земеделските стопани са получили искането
от ДФЗ – РА.
Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 48. Земеделските стопани подават заявление за подпомагане съгласно изискванията
на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания.
Чл. 49. Първото подадено заявление за
подпомагане съгласно чл. 48 се смята и се
отбелязва от земеделските стопани за заявление за подпомагане и заявление за плащане.
Ч л . 5 0 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, изпраща на
земеделските стопани уведомително писмо
за одобрените и неодобрените за участие на
площи животни по мярка 10 „Агроекология
и климат“ в срок до 30 ноември на годината
на подаване на „Заявление за подпомагане“.
(2) В случай на изискване на допълнителна
информация или извършване на допълнителни
проверки по съответното заявление писмата
по ал. 1 се изпращат своевременно след приключване на проверките.
(3) Земеделските стопани, чиито парцели и
животни са одобрени за подпомагане по дадено
направление, могат да заявят агроекологични
дейности по ново направление, преди да е
изтекъл периодът по чл. 8, ал. 1 за поетия
агроекологичен ангажимент, като подадат
ново заявление за подпомагане. Заявените
парцели и животни по новото направление
се одобряват за участие от ДФЗ – РА.
Чл. 51. Земеделските стопани могат да
правят промени в заявлението за подпомагане
и заявлението за плащане по мярка 10 „Агроекология и климат“ в срока и при условията
по чл. 11 от Наредба № 5 от 2009 г.
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Ч л . 52 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенци я, одобрява,
намалява или отказва изплащането на годишната финансова помощ след извършване
на административни проверки и проверки на
място за изпълнението на изискванията за
подпомагане на агроекологичните дейности.
(2) При извършване на административните
проверки по ал. 1 по направленията по чл. 3,
т. 5 и 6 ДФЗ – РА използва наличната в регистъра на Българската агенция по безопасност
на храните към датата на подаване на заявление от земеделските стопани информация.
(3) Проверките на място се извършват
с ъгласно Регламен т за изп ъ л нен ие (ЕС)
№ 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерките за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, писмено информира
земеделск ите стопани за изплатената им
финансова помощ.
Чл. 53. (1) Земеделските стопани прилагат
към заявлението за подпомагане документите,
посочени в чл. 45 и 46.
(2) В случай на непълнота на заявените
данни или при липса на някой от документите по ал. 1 ДФЗ – РА уведомява съответния
земеделски стопанин да отстрани допуснатите
непълноти в срока и при условията по чл. 11
от Наредба № 5 от 2009 г.
Г л а в а

д е в е т а

СИСТЕМА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИ
ОТ ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ (СВДВИ)
Ч л . 54 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде лие“ – Разплащателна агенция, създава и
поддържа електронна система, в която Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите
на националните паркове въвеждат данни за
извършените през текущата година проверки.
(2) Данните по ал. 1 се въвеждат в електронната система в срок до 30 ноември на
годината, за която се отнасят.
(3) Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството и дирекциите на националните паркове изпращат в
Министерството на земеделието и храните
заверена разпечатка на въведените в електронната система данни в седемдневен срок
от изтичане на срока по ал. 2.
(4) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва, като
външната институция, допуснала техническата
грешка, попълва „Заявление за редакция
на въведени данни“ в СВДВИ по образец и
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го изпраща до МЗХ в срок до 31 януари на
следващата година. Министерството на земеделието и храните одобрява или отхвърля
пост ъпилите за явлени я, като одобрените
заявления изпраща до ДФЗ – РА. Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
предприема необходимите действия с оглед
извършване на одобрените от МЗХ корекции.
(5) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и Министерството на
земеделието и храните могат да поискат от
външните институции всички необходими
документи, свързани с въведените резултати,
от извършени през текущата година проверки
на земеделски стопани.
(6) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Блок на земеделското стопанство“ е физически блок или част от него, регистриран в
СИЗП, притежаващ уникална идентификация
и стопанисван от един земеделски стопанин.
2. „Животинска единица“ са единиците,
определени в Приложение II „Коефициенти
на преобразуване на животните в животински единици, посочени в чл. 9, параграф 2“
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014
на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ОВ L,
бр. 227 от 31 юли 2014 г.), както следва:
а) бикове, крави и други животни от рода
на едрия рогат добитък на възраст над две
години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца – 1,0 ЖЕ;
б) животни от рода на едрия рогат добитък
на възраст от шест месеца до две години – 0,6
ЖЕ;
в) животни от рода на едрия рогат добитък
на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ;
г) животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;
д) свине за разплод > 50 kg – 0,5 ЖЕ;
е) други свине – 0,3 ЖЕ.
3. „Земеделски парцел“ е блок на земеделското стопанство или част от него, върху
който се отглежда само една земеделска култура или е оставен като угар през текущата
стопанска година.
4. „Изкуствено създадено условие“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерки за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие.
5. „Обучаваща институция“ е:
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а) обу чаващи организации, извършващи дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014 – 2020 г. или по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания“ от ПРСР
2007 – 2013 г.;
б) държавно или частно висше училище,
създадено, акредитирано и регистрирано при
условията и по реда на Закона за висшето
образование;
в) публична или частна инстит у ци я в
системата на професионалното образование
и обучение, която е професионално училище,
професионална гимназия или професионален
колеж, създадени и регистрирани в съответствие със Закона за народната просвета, или
център за професионално обучение, създаден,
лицензиран и регистриран в съответствие
със Закона за професионалното образование
и обучение;
г) чуждестранно лице, лицензирано и/или
регистрирано в съответствие с националното
законодателство в областта на професионалното обучение и квалификация;
д) институция, която притежава лиценз за
професионално обучение, издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет.
6. „Продукти за растителна защита“ има
значението, определено в Закона за защита
на растенията.
7. „Физически блок“ е непрекъсната площ
земя, ограничена от трайни топографски
елементи.
8. „Форсмажорни или извънредни обстоятелства“ са:
а) смърт на бенефициента;
б) дългосрочна професионална нетрудо
способност на бенефициента;
в) тежко природно бедствие, което е засегнало сериозно стопанството;
г) случайно унищожение на постройките
за животни на стопанството;
д) епизоотия или болест по растенията,
която е засегнала съответно част или всички
селскостопански животни или земеделски
култури на бенефициента;
е) отчуждаване на цялото стопанство или
на голяма част от стопанството, ако това
отчуждаване не е могло да бъде предвидено
към деня на подаване на заявлението.
§ 2. Наредбата се издава за прилагане на
чл. 28 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. 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 (Регламент (ЕС)
№ 1305/2013) (ОВ L, бр. 347 от 20 декември
2013 г.).
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 4. (1) Разходите по поетите и изпълнявани
ангажименти за всички допустими заявления
по мярка 214 „Агроекологични плащания“,
извършени след крайния допустим срок за
плащания по ПРСР 2007 – 2013 г., се отнасят
към бюджета на мярка 10 „Агроекология и
климат“ от ПРСР 2014 – 2020.
(2) При недостиг на средства разходите
по поетите и изпълнявани ангажименти за
всички допустими заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“, извършени преди
крайния допустим срок по ПРСР 2007 – 2013 г.,
се извършват съгласно чл. 3 на Регламент
(ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
определяне на някои преходни разпоредби
във връзка с подпомагането на развитието
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селките райони
(ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на ресурсите и тяхното
разпределение за 2014 г. и за изменение на
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и Регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013
и (ЕС) № 1308 на Европейския парламент и
на Съвета във връзка с прилагането им през
2014 г. (Регламент (ЕС) № 1310/2013) (ОВ L,
бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
(3) Разходите, посочени в ал. 1, са допустими за финансиране от бюджета на мярка 10
„Агроекология и климат“ от ПРСР 2014 – 2020,
ако са спазени изискванията на чл. 3 от Регламет (ЕС) № 1310/2013.
§ 5. В Наредба № 11 от 2009 г. за условията
и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм., бр. 19 от
2010 г., бр. 18, 85 и 103 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 23 от 2012 г.; изм., бр. 85 от 2012 г.; изм. и
доп., бр. 24 от 2013 г.; изм., бр. 92 от 2013 г.;
доп., бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 24 и
36 от 2014 г.; доп., бр. 89 от 2014 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За дейности по чл. 2, ал. 1, т. 2 се извършва плащане на парцели, които попадат
във физически блокове с начин на трайно
ползване – пасища, мери и ливади, смесено
земеползване, естествени пасища и ливади
и горски ливади и пасища, които имат географско пресичане със специализиран ВПС
слой с повече от 100 кв. м.“
2. Член 6 се отменя.
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3. В чл. 7, ал. 3 след числото „2014“ се
добавя „и следващите години“.
4. В чл. 17:
а) в ал. 1:
аа) в текста преди т. 1 след думите „не
се предоставя“ се добавя „или се намалява“;
бб) създават се т. 7 и 8:
„7. при административни проверки се установи, че заявен парцел по направление „Биологично растениевъдство“ не се контролира
от съответното контролиращо лице;
8. при административни проверки по направленията по чл. 2, ал. 1, т. 1 се установи,
че е прекратен договорът с контролиращото
лице.“;
б) в ал. 2, т. 6 след думите „буква „а“ се
добавя „с изключение на Дунавска бяла свиня“.
5. В чл. 32:
а) в т. 11 след думите „в заявлението“ се
добавя „за подпомагане“;
б) в т. 12 след думите „кампания 2014“ се
добавя „и последващи кампании“.
6. В чл. 34, ал. 1, т. 4 и ал. 2 съкращението
„ОДФ“ се заменя с „ОД на ДФЗ“.
7. В чл. 52, ал. 1 думите „до 100 дни“ се
заменят с „до 80 дни“.
8. В чл. 58:
а) в т. 4 букви „а“ и „б“ се отменят;
б) в т. 5 букви „а“ и „б“ се отменят;
в) в т. 6 се създават букви „ж“, „з“ и „и“:
„ж) копие от променен план за минимум
четириполно сеитбообращение, заверен от
дипломиран агроном – към заявлението за
плащане през кампания 2015 г.;
з) копие от променен план за балансирано
торене, заверен от дипломиран агроном – към
заявлението за плащане през кампания 2015 г.;
и) диплома за висше образование на агронома, заверил плана по букви „ж“ и „з“ – към
заявлението за плащане през кампания 2015 г.“
9. В чл. 68:
а) в ал. 1 се създава второ изречение:
„Контролиращите лица въвеждат данни за
състоянието на парцелите към последната дата
за подаване на заявление за подпомагане за
съответната година съгласно чл. 12, ал. 2 от
Наредба № 5 от 2009 г. за условията за реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания.“;
б) в ал. 2 думите „електронна система“ се
заменят със „Системата за въвеждане на данни
от външни институции (СВДВИ)“;
в) алинея 4 се отменя;
г) алинея 5 се изменя така:
„(5) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва в
следния ред:
1. Външната институция, допуснала техническата грешка, попълва „Заявление за редакция на въведени данни в СВДВИ“ по образец
и го изпраща до МЗХ в следните срокове:
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а) до 31 декември на текущата година – за
контролиращите лица;
б) до 31 януари на следващата година – за
Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и дирекциите
на националните паркове.
2. Министерството на земеделието и храните одобрява или отхвърля постъпилите заявления, като одобрените заявления изпраща
до ДФЗ – РА.
3. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, предприема необходимите
действия с оглед извършване на одобрените
от МЗХ корекции.“;
д) в ал. 6 след думите „Държавен фонд
„Земеделие“ се добавя „и Министерство на
земеделието и храните“;
е) създава се ал. 7:
„(7) Функционирането на електронната система и достъпът до нея се уреждат със заповед
на изпълнителния директор на ДФЗ – РА.“
10. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на заключителните
разпоредби се изменя така: „Преходни и заключителни разпоредби“.
2. Създава се § 5а:
„§ 5а. До изтичане срока на поетия петгодишен агроекологичен ангажимент земеделските
стопани, одобрени за подпомагане по реда
на тази наредба, не могат да кандидатстват
за подпомагане с едни и същи парцели и/
или животни по мярка 10 „Агроекология и
климат“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., като се допускат
следните изключения:
1. одобрените по направление „Биологично
растениевъдство“ могат да кандидатстват за
подпомагане с едни и същи парцели по:
а) направление „Контрол на почвената
ерозия“ от мярка 10 „Агроекология и климат“
от ПРСР 2014 – 2020 г.;
б) направление „Биологично животновъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие“ от
ПРСР 2014 – 2020 г.;
2. одобрените по направление „Опазване
на застрашени от изчезване местни породи,
ва ж ни за селското стопанство“ могат да
кандидатстват за подпомагане с едни и същи
ж ивотни и по направление „Биологично
животновъдство“ от мярка 11 „Биологично
земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
3. одобрените по направление „Контрол
на почвената ерозия“, могат да кандидатстват
за подпомагане с едни и същи парцели и по
направление „Биологично растениевъдство“
и направление „Биологично животновъдство“
от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР
2014 – 2020 г.“
§ 6. В Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 214 „Агроекологични
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плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2014 г.; изм., бр. 36 от 2014 г.)
в преходните и заключителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 13 след думите „кампания 2014“ се
добавя „и последващи кампании“.
2. В § 14, ал. 1, 2 и 3 след думите „кампания
2014“ се добавя „и последващи кампании“.
3. Параграф 15 се отменя.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 3, т. 1
Списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски
EK ATTE

Населено място

Обхват

1

2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 16
2

3

02734

с. Баня

цяло землище

02765

с. Детелина

цяло землище

02810

с. Бата

цяло землище

02854

с. Батин

цяло землище

02871

с. Батово

цяло землище

03040

с. Бдинци

цяло землище

03068

с. Беглеж

цяло землище

03143

с. Бежаново

цяло землище

03157

с. Бежаново

цяло землище

03174

с. Безводица

цяло землище

03215

с. Безмер

цяло землище

03229

с. Безмер

цяло землище

03318

с. Белгун

цяло землище

03366

гр. Белене

цяло землище

03397

с. Бели брод

цяло землище

03407

с. Бели бряг

цяло землище

03455

с. Белила

цяло землище

03589

с. Беловица

цяло землище

03719

гр. Белослав

цяло землище

03745

с. Белцов

цяло землище

03808

с. Беляново

цяло землище

03811

с. Бенковски

цяло землище

00031

с. Абрит

цяло землище

00045

с. Мокрен

цяло землище

00084

с. Аврен

цяло землище

00151

гр. Айтос

цяло землище

00182

с. Аксаково

цяло землище

00268

с. Александрия

цяло землище

00271

с. Александрово

цяло землище

03860

с. Бенковски

цяло землище

00360

с. Александър Стамцяло землище
болийски

04008

с. Биволяне

цяло землище

04090

с. Било

цяло землище

00374

с. Самуилово

цяло землище

04193

с. Бистрец

цяло землище

00401

с. Алтимир

цяло землище

04337

с. Блатец

цяло землище

00429

с. Алцек

цяло землище

00432

с. Ангеларий

цяло землище

00494

с. Антимово

цяло землище

00552

с. Априлово

цяло землище

00713

с. Асеновец

цяло землище

00775

с. Аспарухово

цяло землище

00789

с. Аспарухово

цяло землище

00816

с. Атолово

цяло землище

00816

с. Атолово

цяло землище

00833

с. Ахелой

цяло землище

00895

с. Айдемир

цяло землище

02083

с. Бабово

цяло землище

02097

с. Бабук

цяло землище

02227

с. Байкал

цяло землище

02292

с. Балабаново

02405

с. Балик

04368

с. Блатница

цяло землище

04426

с. Близнаци

цяло землище

04443

с. Близнец

цяло землище

04515

с. Бобовец

цяло землище

04580

с. Богдан

цяло землище

04621

с. Богданово

цяло землище

04635

с. Богданово

цяло землище

04670

с. Богданци

цяло землище

04772

с. Богорово

цяло землище

04916

с. Божан

цяло землище

04927

с. Божаново

цяло землище

04981

с. Божичен

цяло землище

05009

с. Божурец

цяло землище

цяло землище

05013

с. Божурица

цяло землище

цяло землище

05044

с. Божурлук

цяло землище

с. Божурово

цяло землище

02484

с. Балканци

цяло землище

05061

02508

гр. Балчик

цяло землище

05075

с. Божурово

цяло землище

02573

с. Банево

цяло землище

05102

с. Бозвелийско

цяло землище

02662

с. Баново

цяло землище

05181

с. Бойник

цяло землище
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05284

гр. Болярово

цяло землище

07781

с. Бял кладенец

цяло землище

05308

с. Болярско

цяло землище

10032

с. Ваклино

цяло землище

05311

с. Болярци

цяло землище

10118

с. Вардим

цяло землище

05517

с. Борисово

цяло землище

10135

гр. Варна

цяло землище

05829

с. Ботево

цяло землище

10135

кв. Владиславово

цяло землище

05846

с. Ботево

цяло землище

10135

кв. Галата

цяло землище

05852

с. Ботево

цяло землище

10149

с. Варненци

цяло землище

05863

с. Ботево

цяло землище

10166

с. Варовник

цяло землище

05952

с. Бояджик

цяло землище

10183

с. Василево

цяло землище

06104

с. Бранище

цяло землище

10224

с. Васил Левски

цяло землище

06152

с. Братово

цяло землище

10416

с. Великово

цяло землище

06197

с. Братя Кунчеви

цяло землище

10422

с. Великово

цяло землище

06210

с. Брегаре

цяло землище

10481

с. Величка

цяло землище

06375

с. Бреница

цяло землище

10495

с. Величково

цяло землище

06402

с. Брест

цяло землище

10611

с. Венелин

цяло землище

06464

с. Брестница

цяло землище

10625

с. Венец

цяло землище

06495

с. Брестовец

цяло землище

10639

с. Венец

цяло землище

06673

с. Бръшлен

цяло землище

10731

с. Веселие

цяло землище

06690

с. Бръшляница

цяло землище

10776

с. Веселиново

цяло землище

06690

с. Бръшляница

цяло землище

10834

с. Ветрен

цяло землище

06776

с. Брястовец

цяло землище

10848

с. Ветрен

цяло землище

06788

с. Брястово

цяло землище

10985

с. Видинци

цяло землище

07079

кв. Крайморие

цяло землище

11003

с. Видно

цяло землище

07079

гр. Бургас

цяло землище

11096

с. Винарско

цяло землище

07079

кв. Сарафово

цяло землище

11243

с. Висока поляна

цяло землище

07079

кв. Долно Езерово

цяло землище

11329

с. Вичово

цяло землище

07079

кв. Лозово

цяло землище

11346

с. Вишеград

цяло землище

07079

кв. Горно Езерово

цяло землище

11418

с. Владимирово

цяло землище

07079

кв. Меден рудник

цяло землище

11421

с. Владимирово

цяло землище

07116

с. Бутан

цяло землище

11435

с. Владимирово

цяло землище

07209

с. Бъзовец

цяло землище

11658

с. Воден

цяло землище

07257

с. Българево

цяло землище

11661

с. Воденичане

цяло землище

07288

с. Българене

цяло землище

11702

с. Водица

цяло землище

07329

с. Българка

цяло землище

11781

с. Воднянци

цяло землище

07332

гр. Българово

цяло землище

11853

с. Войводово

цяло землище

07363

с. Бъ л гар ско С л ицяло землище
вово

11853

с. Войводово

цяло землище

07394

с. Бърдарево

цяло землище

11990

с. Войново

цяло землище

07497

с. Бързина

цяло землище

12156

с. Врани кон

цяло землище

07507

с. Бързица

цяло землище

12173

с. Вранино

цяло землище

07524

с. Бъркач

цяло землище

07598

гр. Бяла

цяло землище

07630

с. Бяла вода

цяло землище

07658

с. Бяла поляна

цяло землище

07692

с. Бяла река

цяло землище

07778

с. Бял кладенец

цяло землище

12245

с. Вратица

цяло землище

12406

с. Въглен

цяло землище

12543

гр. Вълчедръм

цяло землище

12588

с. Вълчи извор

цяло землище

12591

с. Вълчин

цяло землище

12766

гр. Върбица

цяло землище

12975

с. Вършило

цяло землище

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

1

2

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

3

1

2

3

17470

с. Градина

цяло землище

14043

с. Габер

цяло землище

14057

с. Габерово

цяло землище

17470

с. Градина

цяло землище

14249

с. Габър

цяло землище

17748

с. Гранитово

цяло землище

14406

с. Галиче

цяло землище

17782

с. Граничар

цяло землище

14547

с. Гарван

цяло землище

17909

с. Грозден

цяло землище

14653

с. Генерал Кантарцяло землище
джиево

17912

с. Гроздьово

цяло землище

14684

с. Генерал Колево

цяло землище

17943

с. Громшин

цяло землище

14711

гр. Генерал Тошево

цяло землище

17974

гр. Средец

цяло землище

14725

с. Генерал Тошево

цяло землище

18099

гр. Гулянци

цяло землище

14862

с. Гешаново

цяло землище

18126

с. Гургулица

цяло землище

14876

с. Гиген

цяло землище

18157

гр. Гурково

цяло землище

14888

с. Искър

цяло землище

18160

с. Гурково

цяло землище

14934

с. Глава

цяло землище

18191

с. Гуслар

цяло землище

14951

с. Главан

цяло землище

18229

с. Гълъбец

цяло землище

15062

с. Гледачево

цяло землище

18259

с. Гълъбинци

цяло землище

15216

с. Глухар

цяло землище

18280

гр. Гълъбово

цяло землище

15268

с. Гняздово

цяло землище

18410

с. Гъсково

цяло землище

15566

с. Голеш

цяло землище

18469

с. Гюльовца

цяло землище

15597

с. Голица

цяло землище

18505

с. Гложене

цяло землище

15610

с. Голобрадово

цяло землище

18575

с. Горица

цяло землище

15789

с. Голям манастир

цяло землище

20047

с. Давидово

цяло землище

15829

с. Голямо Враново

цяло землище

20184

гр. Две могили

цяло землище

15881

с. Голямо Крушево

цяло землище

20273

с. Дебелт

цяло землище

20359

с. Дебрене

цяло землище

15944

гр. Шивачево

цяло землище

20383

с. Девенци

цяло землище

15970

с. Голям чардак

цяло землище

20417

с. Деветак

цяло землище

16050

с. Горен чифлик

цяло землище

20448

с. Деветинци

цяло землище

16064

с. Горица

цяло землище

20482

гр. Девня

цяло землище

16078

с. Горица

цяло землище

20537

с. Деков

цяло землище

16095

с. Горичане

цяло землище

20630

с. Деляновци

цяло землище

с. Денница

цяло землище

16184

с. Септемврийци

цяло землище

20657

16328

с. Горна махала

цяло землище

20804

с. Джинот

цяло землище

16345

с. Горна Мит ропоцяло землище
лия

20849

с. Джулюница

цяло землище

21083

с. Победа

цяло землище

16451

с. Горни Вадин

цяло землище

16537

с. Горни Дъбник

цяло землище

21083

с. Полковник Минцяло землище
ково

16599

с. Горни Окол

цяло землище

21124

с. Димовци

цяло землище

16639

с. Горни Цибър

цяло землище

16674

с. Горно Абланово

цяло землище

16688

с. Горно А лекс а нцяло землище
дрово

17049

с. Горово

цяло землище

21141

с. Димчево

цяло землище

21419

с. Добри дол

цяло землище

21470

с. Добрин

цяло землище

21542

с. Добрич

цяло землище

21587

с. Доброглед

цяло землище

с. Добруджанка

цяло землище

17097

с. Горска поляна

цяло землище

21720

17275

с. Горун

цяло землище

21912

гр. Долни чифлик

цяло землище

17323

с. Господиново

цяло землище

21957

с. Долина

цяло землище

17333

с. Господиново

цяло землище

21988

с. Долище

цяло землище
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21991

с. Долище

цяло землище

27173

с. Екзарх Йосиф

цяло землище

22157

с. Долна кула

цяло землище

27245

с. Еленово

цяло землище

22191

с. Долна махала

цяло землище

27382

гр. Елхово

цяло землище

22215

гр. Долна Митропоцяло землище
лия

27440

с. Белодол

цяло землище

22407

гр. Долни Дъбник

цяло землище

27468

с. Енево

цяло землище

22407

гр. Долни Дъбник

цяло землище

27656

с. Ефрей т ор Ба кацяло землище
лово

22530

с. Долни Цибър

цяло землище

29035

с. Жегларци

цяло землище

22767

с. Паничерево

цяло землище

29129

с. Железник

цяло землище

22798

с. Долно Ряхово

цяло землище

29194

с. Желю войвода

цяло землище

22988

с. Дончево

цяло землище

29221

с. Момина църква

цяло землище

23087

с. Драгановец

цяло землище

29249

с. Желязово

цяло землище

23090

с. Драганово

цяло землище

29407

с. Жинзифово

цяло землище

23128

с. Драганово

цяло землище

29427

с. Ветрен

цяло землище

23176

с. Драганци

цяло землище

29458

с. Житница

цяло землище

23193

с. Драгаш войвода

цяло землище

29475

с. Житница

цяло землище

23306

с. Драгово

цяло землище

29489

с. Житница

цяло землище

23337

с. Драгоданово

цяло землище

29516

с. Жребино

цяло землище

23426

с. Драгомир

цяло землище

30096

с. Завой

цяло землище

23431

с. Драгомирово

цяло землище

30185

с. Загорци

цяло землище

23557

с. Драма

цяло землище

30199

с. Загражден

цяло землище

23604

с. Драчево

цяло землище

30199

с. Загражден

цяло землище

23769

с. Дропла

цяло землище

30243

с. Зайчар

цяло землище

23889

с. Дрянковец

цяло землище

30346

с. Зарник

цяло землище

23933

с. Дряновец

цяло землище

30363

с. Засмяно

цяло землище

23964

с. Дряново

цяло землище

30377

с. Зафирово

цяло землище

23978

с. Дряново

цяло землище

30394

с. Захари Стояново

цяло землище

24000

с. Дуванлии

цяло землище

30466

с. Звезделина

цяло землище

24044

с. Дунавец

цяло землище

30541

с. Звънарци

цяло землище

24102

с. Дуранкулак

цяло землище

30627

с. Здравец

цяло землище

24253

с. Дъбник

цяло землище

30781

с. Земенци

цяло землище

24308

с. Дъбован

цяло землище

30805

с. Зетьово

цяло землище

24339

с. Дъбовик

цяло землище

30822

с. Зидарово

цяло землище

24356

с. Дъбово

цяло землище

30870

с. Зимница

цяло землище

24387

с. Дъбрава

цяло землище

30884

с. Зимница

цяло землище

24400

с. Дъбравино

цяло землище

30898

с. Зимница

цяло землище

24482

с. Дълбоки

цяло землище

30898

с. Зимница

цяло землище

24551

с. Дългоделци

цяло землище

30956

с. Златари

цяло землище

24565

гр. Дългопол

цяло землище

31019

с. Златиница

цяло землище

24712

с. Дюлево

цяло землище

31053

с. Златия

цяло землище

24726

с. Дюлево

цяло землище

31067

с. Златия

цяло землище

24935

с. Дисевица

цяло землище

31228

с. Злокучене

цяло землище

27070

с. Едрево

цяло землище

31245

с. Змеево

цяло землище

27108

с. Езерец

цяло землище

31276

с. Змейово

цяло землище

27125

с. Езерово

цяло землище

31293

с. Знаменосец

цяло землище

27169

с. Екзарх Антимово цяло землище

31303

с. Зограф

цяло землище
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36467

с. Кардам

цяло землище

31334

с. Зорница

цяло землище

31348

с. Зорница

цяло землище

36525

гр. Карнобат

цяло землище

31416

с. Звездица

цяло землище

36868

с. Кипра

цяло землище

32113

с. Иваново

цяло землище

36909

с. Кирилово

цяло землище

32264

с. Иглика

цяло землище

37068

с. Китка

цяло землище

32278

с. Игнатиево

цяло землище

37099

с. Кичево

цяло землище

32295

с. Игнатово

цяло землище

37246

с. Климентово

цяло землище

32367

с. Извор

цяло землище

37407

с. Княжево

цяло землище

32425

с. Изворище

цяло землище

37424

с. Кобиляк

цяло землище

32490

с. Изворско

цяло землище

37507

с. Ковачево

цяло землище

32528

с. Изгрев

цяло землище

37507

Търговище

цяло землище

32737

с. Индже войвода

цяло землище

37507

Староселец

цяло землище

32740

с. Генерал Инзово

цяло землище

37544

с. Ковачица

цяло землище

32768

с. Иречек

цяло землище

37647

с. Козар Белене

цяло землище

32771

с. Иречеково

цяло землище

37650

с. Козаре

цяло землище

32809

с. Искра

цяло землище

37753

с. Козичино

цяло землище

32839

с. Искра

цяло землище

37784

с. Козловец

цяло землище

32857

с. Искрица

цяло землище

37798

гр. Козлодуй

цяло землище

34045

с. Йовково

цяло землище

37808

с. Козлодуйци

цяло землище

34134

с. Йорданово

цяло землище

37863

гр. Койнаре

цяло землище

35028

с. Кабиле

цяло землище

38025

с. Коларци

цяло землище

35033

гр. Каблешково

цяло землище

38039

с. Колена

цяло землище

35064

гр. Каварна

цяло землище

38145

с. Комарево

цяло землище

35208

с. Казашка река

цяло землище

38159

с. Комощица

цяло землище

35211

с. Звездица

цяло землище

38203

с. Конаре

цяло землище

35242

с. Кайнарджа

цяло землище

38217

с. Конаре

цяло землище

35376

с. Калиманци

цяло землище

38282

с. Конево

цяло землище

35393

с. Калина

цяло землище

38306

с. Конево

цяло землище

35523

с. Калояново

цяло землище

38340

с. Константиновец

цяло землище

35540

с. Калоянци

цяло землище

38354

с. Константиново

цяло землище

35599

с. Калугерово

цяло землище

38618

с. Коритен

цяло землище

35674

с. Камен

цяло землище

38683

с. Кортен

цяло землище

35691

с. Каменар

цяло землище

39061

с. Котленци

цяло землище

35746

с. Камен бряг

цяло землище

39127

с. Кочмар

цяло землище

35756

с. Камен връх

цяло землище

39164

с. Кошарица

цяло землище

35866

с. Каменна река

цяло землище

39222

с. Кравино

цяло землище

35883

гр. Камено

цяло землище

39242

с. Крагулево

цяло землище

35938

с. Каменци

цяло землище

39356

с. Крайново

цяло землище

36138

с. К а п и т а н Д и м ицяло землище
трово

39459

с. Кранево

цяло землище

36227

с. Карагеоргиево

цяло землище

39462

с. Краново

цяло землище

36316

с. Караманово

цяло землище

39493

с. Крапец

цяло землище

36381

с. Караново

цяло землище

36395

с. Караново

цяло землище

36419

с. Карапелит

цяло землище

36453

с. Карвуна

цяло землище

39579

с. Красново

цяло землище

39623

с. Кремена

цяло землище

39712

с. Крета

цяло землище

39730

с. Крива бара

цяло землище

39757

с. Крива круша

цяло землище
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39801

с. Кривини

цяло землище

44540

с. Любеново

цяло землище

39983

с. Крумово

цяло землище

44687

с. Люляк

цяло землище

40018

с. Крумово

цяло землище

44714

с. Люляково

цяло землище

40021

с. Крумово градище цяло землище

44817

с. Лясково

цяло землище

40049

с. Крупен

цяло землище

44882

с. Ляхово

цяло землище

40066

с. Круша

цяло землище

46036

с. Мадан

цяло землище

40097

с. Крушари

цяло землище

46139

с. Майсторово

цяло землище

40124

с. Крушевец

цяло землище

46303

с. Маленово

цяло землище

40195

с. Крушовене

цяло землище

46334

с. Мали извор

цяло землище

40200

с. Крушовица

цяло землище

46351

с. Малина

цяло землище

40213

с. Крушовица

цяло землище

46440

с. Малка поляна

цяло землище

40230

с. Крушово

цяло землище

46454

с. Малка Смолница

цяло землище

40333

с. Кръстевич

цяло землище

46560

с. Малко Враново

цяло землище

40381

с. Кръстина

цяло землище

46704

с. Малко Шарково

цяло землище

40573

с. Кулина вода

цяло землище

46752

с. Мало Крушево

цяло землище

40590

с. Куманово

цяло землище

46773

с. Маломир

цяло землище

40885

с. Къпиново

цяло землище

46783

с. Маломир

цяло землище

40909

гр. Кърджали

цяло землище

46797

с. Маломирово

цяло землище

40909

кв. Горна гледка

цяло землище

46810

с. Малорад

цяло землище

40974

с. Къртожабене

цяло землище

46927

с. Малък Преславец цяло землище

41037

с. Къшин

цяло землище

46944

с. Малък чардак

цяло землище

41054

с. Кьолмен

цяло землище

46958

с. Мамарчево

цяло землище

41143

с. Калипетрово

цяло землище

46975

с. Манастир

цяло землище

43116

с. Лалково

цяло землище

47010

с. Манастирище

цяло землище

43222

с. Левски

цяло землище

47202

с. Маринка

цяло землище

43284

с. Ленково

цяло землище

47202

с. Маринка

цяло землище

43431

с. Лясково

цяло землище

47278

Симеоновград

цяло землище

43459

с. Лесово

цяло землище

47500

с. Маца

цяло землище

43493

с. Летовник

цяло землище

47562

с. Меден кладенец

цяло землище

43517

с. Лехчево

цяло землище

47603

с. Медникарово

цяло землище

43623

с. Ливада

цяло землище

47651

с. Медово

цяло землище

43774

с. Липница

цяло землище

47679

с. Медово

цяло землище

43856

с. Лисиците

цяло землище

47682

с. Межда

цяло землище

43949

с. Ловец

цяло землище

47768

с. Мелница

цяло землище

43997

с. Ловчанци

цяло землище

47785

с. Менгишево

цяло землище

44104

с. Лозенец

цяло землище

47901

с. Методиево

цяло землище

44118

с. Лозенец

цяло землище

47901

с. Методиево

цяло землище

44149

с. Лозица

цяло землище

47915

с. Методиево

цяло землище

44152

с. Лозица

цяло землище

47977

с. Мечка

цяло землище

44272

с. Ломница

цяло землище

48043

гр. Мизия

цяло землище

44327

гр. Луковит

цяло землище

48088

с. Миладиновци

цяло землище

44425

с. Лъка

цяло землище

48101

с. Миладиновци

цяло землище

44481

с. Любен

цяло землище

48163

с. Елхово

цяло землище

44519

с. Любен Каравелоцяло землище
во

48409

с. Миролюбово

цяло землище

48492

с. Михайлово

цяло землище
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48725

с. Млекарево

цяло землище

53391

с. Огражден

цяло землище

48787

с. Могила

цяло землище

53450

с. Одърци

цяло землище

48828

с. Могилище

цяло землище

53549

с. Оногур

цяло землище

48859

с. Мокреш

цяло землище

53597

с. Опанец

цяло землище

48917

с. Момина сълза

цяло землище

53672

с. Ореш

цяло землище

48982

с. Царичино

цяло землище

53691

с. Орешак

цяло землище

49028

с. Морава

цяло землище

53822

с. Оризаре

цяло землище

49391

с. Мусачево

цяло землище

53847

с. Оризари

цяло землище

49477

с. Мъглен

цяло землище

53881

с. Орлова могила

цяло землище

49494

гр. Мъглиж

цяло землище

53895

с. Орлов дол

цяло землище

49521

с. Мъдрец

цяло землище

54016

с. Оряховица

цяло землище

49535

с. Мъдрец

цяло землище

54020

гр. Оряхово

цяло землище

49549

с. Мъдрино

цяло землище

54145

с. Осеново

цяло землище

49624

с. Мътеница

цяло землище

54403

с. Островица

цяло землище

51010

с. Навъсен

цяло землище

55110

с. Падина

цяло землище

51055

с. Преображенци

цяло землище

55244

с. Палаузово

цяло землище

51069

с. Найден Герово

цяло землище

55378

с. Паничери

цяло землище

51202

с. Невестино

цяло землище

55378

с. Елешница

цяло землище

51305

с. Неделево

цяло землище

55419

яз. Искър

цяло землище

51408

с. Нейково

цяло землище

55422

с. Панчево

цяло землище

51500

гр. Несебър

цяло землище

55511

с. Паскалево

цяло землище

51584

с. Николаевка

цяло землище

55782

гр. Искър

цяло землище

51648

гр. Николаево

цяло землище

55840

с. Пепелище

цяло землище

51785

с. Нова бяла река

цяло землище

55885

с. Перперек

цяло землище

51809

гр. Нова Загора

цяло землище

56040

с. Петлешково

цяло землище

51826

с. Новаково

цяло землище

56040

с. Петлешково

цяло землище

51888

с. Нова махала

цяло землище

56068

с. Пет могили

цяло землище

51901

с. Нова Попина

цяло землище

56085

с. Петокладенци

цяло землище

51956

с. Нова Черна

цяло землище

56201

с. Петърница

цяло землище

51963

с. Нова Шипка

цяло землище

56321

с. Пещерско

цяло землище

51977

с. Новград

цяло землище

56397

с. Пиргово

цяло землище

52088

с. Ново Железаре

цяло землище

56438

с. Пирне

цяло землище

52115

с. Ново Оряхово

цяло землище

56493

с. Писарово

цяло землище

52129

с. Ново Паничарево цяло землище

56695

с. Плачидол

цяло землище

52146

с. Новоселец

цяло землище

56722

гр. Плевен

цяло землище

52279

с. Константиново

цяло землище

56736

с. Пленимир

цяло землище

53117

с. Обретеник

цяло землище

56856

с. Плъстина

цяло землище

53120

с. Оброчище

цяло землище

56865

с. Победа

цяло землище

53134

с. Обручище

цяло землище

53196

с. Овча могила

цяло землище

56928

с. Повет

цяло землище

53210

с. Овчарово

цяло землище

57025

с. Подем

цяло землище

53268

с. Овчарци

цяло землище

53285

с. Овчеполци

цяло землище

53299

с. Овчи кладенец

цяло землище

53312

с. Огнен

цяло землище

53357

с. Огняново

цяло землище

57087

с. Подслон

цяло землище

57090

с. Пожарево

цяло землище

57234

с. По л ко вн и к Д яцяло землище
ково

57251

с. Полковник Ламцяло землище
бриново
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57265

с. Полковник Савоцяло землище
во

61056

с. Равда

цяло землище

с. Полковник Свецяло землище
щарово

61056

с. Равда

цяло землище

57279

61114

с. Равна гора

цяло землище

с. Полковник Чолацяло землище
ково

61128

с. Равна гора

цяло землище

57306

61145

с. Равнец

цяло землище

57323

с. Полски Градец

цяло землище

61159

с. Равнец

цяло землище

57337

с. Полски извор

цяло землище

61306

с. Радево

цяло землище

с. Радево

цяло землище

57385

с. Поляна

цяло землище

61310

57426

с. Поляново

цяло землище

61340

с. Радецки

цяло землище

61460

гр. Раднево

цяло землище

57491

гр. Поморие

цяло землище

57550

с. Попгригорово

цяло землище

61460

кв. Гипсово

цяло землище

с. Радомирци

цяло землище

57563

с. Попгруево

цяло землище

61580

57577

с. Попина

цяло землище

61635

с. Дъбово

цяло землище

57652

с. Попово

цяло землище

61707

с. Разград

цяло землище

61741

с. Разделна

цяло землище

57724

с. Попрусаново

цяло землище

57790

с. Порой

цяло землище

61755

с. Разделна

цяло землище

57858

с. Поручик Кърджицяло землище
ево

61791

с. Княжевско

цяло землище

61950

с. Ракита

цяло землище

57861

с. Поручик Чунчево цяло землище

62092

с. Раковски

цяло землище

57889

с. Посев

цяло землище

62596

с. Рибен

цяло землище

57892

с. Постник

цяло землище

62712

с. Рисиманово

цяло землище

57950

с. Поточница

цяло землище

62788

с. Рогачево

цяло землище

58058

с. Правище

цяло землище

62815

с. Рогозен

цяло землище

58181

с. Преселенци

цяло землище

62829

с. Рогозина

цяло землище

58270

с. Преспа

цяло землище

62921

с. Роза

цяло землище

58339

с. Прилеп

цяло землище

63029

с. Росен

цяло землище

58356

гр. Приморско

цяло землище

63055

с. Росеново

цяло землище

58360

с. Приморци

цяло землище

63063

с. Росеново

цяло землище

58373

с. Припек

цяло землище

63094

с. Росица

цяло землище

58400

с. Присад

цяло землище

63135

с. Рояк

цяло землище

58414

с. Присад

цяло землище

63183

с. Рудник

цяло землище

58445

с. Приселци

цяло землище

63197

с. Рудник

цяло землище

58596

с. Пролез

цяло землище

63224

с. Руен

цяло землище

58654

с. Просечен

цяло землище

63272

с. Ружица

цяло землище

58699

с. Професор Иширцяло землище
ково

63301

с. Руманя

цяло землище

63361

с. Рупци

цяло землище

63427

кв. Долапите

цяло землище

63478

с. Русокастро

цяло землище

63598

с. Ръжица

цяло землище

63668

с. Ряхово

цяло землище

65019

с. Сава

цяло землище

58726

с. Прохорово

цяло землище

58832

с. Пчеларово

цяло землище

58880

с. Пчелино

цяло землище

58894

с. Пчелиново

цяло землище

58921

с. Пчелник

цяло землище

58935

с. Пчелник

цяло землище

58966

с. Пъдарево

цяло землище

59210

с. Пясъчево

цяло землище

61025

с. Рабово

цяло землище

61042

с. Равадиново

цяло землище

65036

с. Савино

цяло землище

65070

с. Садовец

цяло землище

65125

с. Садово

цяло землище

65259

с. Самотино

цяло землище

65320

с. Санадиново

цяло землище
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1
67831

с. Сокол

цяло землище

65348

с. Сандрово

цяло землище

2

3

65351

с. Сан Стефано

цяло землище

67917

с. Соколник

цяло землище

65396

с. Сараево

цяло землище

67920

с. Соколово

цяло землище

65499

с. Сборище

цяло землище

67951

с. Соколово

цяло землище

65512

с. Сватбаре

цяло землище

68028

с. Солник

цяло землище

65543

с. Свети Никола

цяло землище

65560

с. Светлина

цяло землище

68103

с. Полковник Ивацяло землище
ново

65588

с. Светлина

цяло землище

68148

с. Софрониево

цяло землище

65615

с. Светослав

цяло землище

65629

с. Светослав

цяло землище

65721

с. Свирково

цяло землище

65766

гр. Свищов

цяло землище

65797

с. Свобода

цяло землище

65824

с. Свобода

цяло землище

65838

с. Свободен

цяло землище

65906

с. Северняк

цяло землище

65913

с. Северци

цяло землище

65913

с. Северци

цяло землище

65975

с. Седловина

цяло землище

66113

с. Селце

цяло землище

66250

с. Сенокос

цяло землище

66281

с. Септемврийци

цяло землище

66408

с. Сигмен

цяло землище

66425

гр. Силистра

цяло землище

66490

с. Синдел

цяло землище

66603

с. Сипей

66617

68196

с. Спасово

цяло землище

68254

с. Срацимир

цяло землище

68299

с. Сребърна

цяло землище

68326

с. Средина

цяло землище

68357

с. Средище

цяло землище

68583

с. Срем

цяло землище

68607

с. Ставерци

цяло землище

68610

с. Стаевци

цяло землище

68713

с. Стамболово

цяло землище

68758

с. Станево

цяло землище

68847

с. Станянци

цяло землище

68936

с. Стари чал

цяло землище

68967

с. Старо Железаре

цяло землище

68998

с. Старо Оряхово

цяло землище

69016

с. Старосел

цяло землище

69078

с. Старо село

цяло землище

69153

с. Стежерово

цяло землище

цяло землище

69198

с. Стефан Караджа

цяло землище

с. Сираково

цяло землище

69208

с. Стефан Караджоцяло землище
во

69242

с. Стефаново

цяло землище

69300

с. Стожер

цяло землище

69434

с. Столетово

цяло землище

69643

с. Стражица

цяло землище

69660

гр. Стралджа

цяло землище

69674

с. Странджа

цяло землище

66620

с. Сираково

цяло землище

66665

с. Ситово

цяло землище

66679

с. Ситово

цяло землище

66737

Кунево

цяло землище

66737

с. Скалица

цяло землище

66740

с. Скалище

цяло землище

66946

с. Славеево

цяло землище

66980

с. Славейково

цяло землище

67115

с. Славянци

цяло землище

67249

с. Слатина

цяло землище

67341

с. Сливито

цяло землище

67444

с. Сливо поле

цяло землище

67489

с. Слънчево

цяло землище

67516

с. Смилец

цяло землище

67526

с. Смилец

цяло землище

67550

с. Смин

цяло землище

67622

с. Смолница

67773
67800

69763

с. Страшимирово

цяло землище

69804

с. Стрелково

цяло землище

70104

с. Студен кладенец

цяло землище

70220

с. Царевци

цяло землище

70247

гр. Сунгурларе

цяло землище

70322

с. Суходол

цяло землище

70398

с. Виница

цяло землище

70398

с. Сушина

цяло землище

70398

с. Староселка

цяло землище

цяло землище

70473

с. Съдиево

цяло землище

с. Снягово

цяло землище

70490

с. Съдийско поле

цяло землище

гр. Созопол

цяло землище

70528

гр. Съединение

цяло землище
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70576

с. Сърнево

цяло землище

76193

с. Фурен

цяло землище

70617

с. Сърнец

цяло землище

77044

с. Хаджи Димитър

цяло землище

70634

с. Сърнино

цяло землище

77089

с. Хаджиите

цяло землище

70665

с. Сърпово

цяло землище

77102

с. Хайредин

цяло землище

70679

с. Сърцево

цяло землище

77270

гр. Хисаря

цяло землище

70682

с. Сяново

цяло землище

77284

с. Хитово

цяло землище

70812

с. Сливенци

цяло землище

77390

с. Храброво

цяло землище

72080

с. Смолник

цяло землище

77548

с. Хърлец

цяло землище

72117

с. Татари

цяло землище

78118

с. Царев дол

цяло землище

72151

с. Твърдица

цяло землище

78121

с. Царевец

цяло землище

72165

гр. Твърдица

цяло землище

78152

с. Царевец

цяло землище

72179

с. Твърдица

цяло землище

78171

с. Царимир

цяло землище

72196

с. Телериг

цяло землище

78238

с. Цар Самуил

цяло землище

72206

с. Телиш

цяло землище

78344

с. Ценино

цяло землище

72240

с. Тенево

цяло землище

78358

с. Ценович

цяло землище

72271

гр. Тервел

цяло землище

78361

с. Ценово

цяло землище

72299

с. Терзийско

цяло землище

78392

с. Церетелево

цяло землище

72337

с. Тертер

цяло землище

78416

с. Церковски

цяло землище

72477

с. Тихомирово

цяло землище

78450

с. Церовище

цяло землище

72624

гр. Добрич

цяло землище

78519

с. Цонево

цяло землище

72693

с. Топола

цяло землище

78519

с. Голямо Делчево

цяло землище

72709

с. Тополи

цяло землище

78519

с. Дебелец

цяло землище

72713

с. Тополи дол

цяло землище

78639

с. Църква

цяло землище

72727

с. Тополица

цяло землище

80073

с. Чайка

цяло землище

72936

с. Травник

цяло землище

80217

с. Чарган

цяло землище

73016

с. Трапоклово

цяло землище

80220

с. Чарда

цяло землище

73095

с. Тригорци

цяло землище

80340

с. Челопечене

цяло землище

73119

с. Три кладенци

цяло землище

80474

с. Червенаково

цяло землище

73208

с. Троян

цяло землище

80501

гр. Червен бряг

цяло землище

73211

с. Трояново

цяло землище

80652

с. Черешово

цяло землище

73225

с. Трояново

цяло землище

80755

с. Черково

цяло землище

73362

с. Тръстеник

цяло землище

80769

с. Черна

цяло землище

73388

с. Тръстиково

цяло землище

80813

с. Черна могила

цяло землище

73393

с. Тръстиково

цяло землище

80861

с. Чернево

цяло землище

73420

с. Тулово

цяло землище

80916

с. Черни връх

цяло землище

73496

гр. Тутракан

цяло землище

80933

с. Черни връх

цяло землище

73571

с. Тънково

цяло землище

81030

с. Черничево

цяло землище

73657

с. Търнава

цяло землище

81075

с. Черногор

цяло землище

73674

с. Търнене

цяло землище

81102

с. Черноград

цяло землище

73729

с. Търновци

цяло землище

81133

с. Черноземен

цяло землище

73780

с. Тюленово

цяло землище

81178

с. Черноморец

цяло землище

73818

с. Тянево

цяло землище

81181

с. Черноморци

цяло землище

73821

с. Тянево

цяло землище

81219

с. Чернооково

цяло землище

75191

с. Устрем

цяло землище

81548

с. Чомаково

цяло землище

76064

с. Фелдфебел Денцяло землище
ково

81551

с. Чомаковци

цяло землище

81582

с. Чубра

цяло землище
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1
35746
4090
17782
48828
68196
10032
11329
83017
35064
360

цяло
цяло
цяло
цяло
цяло
цяло
цяло
цяло
цяло
цяло

3
землище
землище
землище
землище
землище
землище
землище
землище
землище
землище

цяло
цяло
цяло
цяло
цяло
цяло

землище
землище
землище
землище
землище
землище

цяло землище

5009
39493
16095
27108
32768
57861

2
с. Камен бряг
с. Било
с. Граничар
с. Могилище
с. Спасово
с. Ваклино
с. Вичово
град Шабла
град Каварна
с. Александър Стамболийски
с. Божурец
с. Крапец
с. Горичане
с. Езерец
с. Иречек
с. Поручик Чунчево

с. Ягода

цяло землище

58596

с. Пролез

цяло землище

87299

с. Якимово

цяло землище

62092

с. Раковски

цяло землище

87374

гр. Ямбол

цяло землище

65543

с. Свети Никола

цяло землище

87518

с. Яребична

цяло землище

67550

с. Смин

цяло землище

цяло землище

68610

с. Стаевци

цяло землище

1

2

3

81640

с. Чукарка

цяло землище

83017

гр. Шабла

цяло землище

83020

с. Шаново

цяло землище

83051

с. Шарково

цяло землище

83291

с. Широки дол

цяло землище

83315

с. Широко поле

цяло землище

83404

с. Шкорпиловци

цяло землище

83524

с. Шуменци

цяло землище

85010

с. Ъглен

цяло землище

86043

с. Юлиево

цяло землище

86043

с. Юлиево

цяло землище

86057

с. Юнак

цяло землище

86088

с. Юнец

цяло землище

86091

с. Юпер

цяло землище

87093

с. Ябълчево

87212

87655

с. Ясна поляна

Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3, т. 2

24102

с. Дуранкулак

цяло землище

39623

с. Кремена

цяло землище

Списък на землищата, в които има местообитания на червеногуши видове гъски

24387

с. Дъбрава

цяло землище

73095

с. Тригорци

цяло землище

18160

с. Гурково

цяло землище

2508

град Балчик

цяло землище

48982

с. Царичино

цяло землище

67951

с. Соколово

цяло землище

EKATTE
1
73780
77044
3318
51408
12173
30394
11003
3157
7257
40049
72179
4927
66113
66281
66620
80340
70634
81181
17275
72693
72936

с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.

Населено място
2
Тюленово
Хаджи Димитър
Белгун
Нейково
Вранино
Захари Стояново
Видно
Бежаново
Българево
Крупен
Твърдица
Божаново
Селце
Септемврийци
Сираково
Челопечене
Сърнино
Черноморци
Горун
Топола
Травник

Обхват
3
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище
цяло землище

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 3, т. 3
Списък на общините в България, на територията на които в обработваеми земи със зърнени
култури гнезди ливаден блатар (Circus pygargus)
Област
1
Благоевград
Бургас

Враца

Община
2
Петрич
Айтос
Бургас
Камено
Карнобат
Средец
Сунгурларе
Козлодуй
Мизия
Хайредин

Добрич

Балчик
Генерал Тошево

БРОЙ 16
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1

Кюстендил
Монтана
Пазарджик
Перник
Пловдив

Разград
Русе
Силистра
Сливен

2
Добрич-селска
Каварна
Крушари
Шабла
Бобошево
Кочериново
Вълчедръм
Пазарджик
Брезник
Трън
Асеновград
Калояново
Марица
Първомай
Раковски
Садово
Стамболийски
Съединение
Исперих
Иваново
Кайнарджа
Силистра
Котел
Нова Загора

Хасково

EKATTE

Населено място

1

2

Обхват
3
цяло землище

67235

с. Слатина

цяло землище

69420

с. Столетово

цяло землище

00045

с. Мокрен

цяло землище

00062

с. Аврамово

цяло землище

00120

с. Върбен

цяло землище

00206

с. Албанци

цяло землище

00254

с. Алеко
Константиново

цяло землище

00446

с. Ангел войвода

цяло землище

00552

с. Априлово

цяло землище

00655

с. Арнаутито

цяло землище

00758

с. Асеново

цяло землище

02124

с. Багра

цяло землище

02141

с. Багрилци

цяло землище

02261

с. Бакалите

цяло землище

02292

с. Балабаново

цяло землище

02751

с. Бараци

цяло землище

03006

с. Бащино

цяло землище

03407

с. Бели бряг

цяло землище

31276

с. Змейово

цяло землище

Сливница

31293

с. Знаменосец

цяло землище

Братя Даскалови

31348

с. Зорница

цяло землище

Гълъбово

31365

с. Зорница

цяло землище

Опан

32100

с. Иваново

цяло землище

Раднево

53919

с. Орлово

цяло землище

Стара Загора

54016

с. Оряховица

цяло землище

Чирпан

54033

с. Оряхово

цяло землище

Димитровград

78313

с. Цвятово

цяло землище

Любимец

27022

с. Евренозово

цяло землище

Свиленград

87374

гр. Ямбол

цяло землище

Симеоновград

87388

с. Ямино

цяло землище

87638

с. Ясеново

цяло землище

47468

с. Маточина

цяло землище

87672

с. Ястреб

цяло землище

03410

с. Бели вир

цяло землище

03424

с. Бели дол

цяло землище

03438

с. Бели извор

цяло землище

Елхово

03499

с. Бели пласт

цяло землище

Стралджа

03530

с. Белица

цяло землище

Тунджа

03544

с. Белица

цяло землище

Драгоман

Стамболово
Тополовград
Харманли
Хасково
Ямбол

Приложение № 4
към чл. 5, ал. 4
Списък на землищата, в които има местообитания на Царския орел (Aquila heliaca) или на
Египетския лешояд (Neophron percnopterus)

гр. Свиленград

Твърдица

Стара Загора

С Т Р. 9 9

65677

Сливен
София област

ВЕСТНИК

Болярово
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03681

с. Белополци

цяло землище

65228

с. Самокитка

цяло землище

10152

с. Варник

цяло землище

65303

с. Самуилово

цяло землище

10286

с. Васково

цяло землище

65317

с. Самуилово

цяло землище

10389

с. Великденче

цяло землище

20153

с. Даскал Атанасово

цяло землище

11987

с. Войново

цяло землище

46904

с. Малък манастир

цяло землище

12190

с. Вранско

цяло землище

46958

с. Мамарчево

цяло землище

12259

гр. Враца

цяло землище

47055

с. Мандра

цяло землище

11569

с. Влахи

цяло землище

47144

с. Манчево

цяло землище

39236

с. Краводер

цяло землище

53134

с. Обручище

цяло землище

37558

с. Ковил

цяло землище

53206

с. Овчари

цяло землище

37622

с. Кожухарци

цяло землище

12530

с. Вълча поляна

цяло землище

37650

с. Козаре

цяло землище

12560

с. Вълче поле

цяло землище

37678

с. Козаревец

цяло землище

12588

с. Вълчи извор

цяло землище

37928

с. Кокиче

цяло землище

12694

с. Върбенци

цяло землище

38008

с. Коларово

цяло землище

68117

с. Сотиря

цяло землище

67862

с. Соколенци

цяло землище

68151

с. Модрен

цяло землище

54393

с. Островец

цяло землище

27245

с. Еленово

цяло землище

54403

с. Островица

цяло землище

47860

с. Метлика

цяло землище

54448

с. Остър камък

цяло землище

47891

с. Метличка

цяло землище

54479

с. Охлювец

цяло землище

47980

с. Мечкарево

цяло землище

62061

с. Раково

цяло землище

48074

с. Миладиново

цяло землище

62147

с. Ралица

цяло землище

48101

с. Миладиновци

цяло землище

62390

с. Ребърково

цяло землище

14275

с. Гавраилово

цяло землище

59094

с. Първомайци

цяло землище

03373

с. Беленци

цяло землище

61073

с. Равна

цяло землище

31406

с. Зарица

цяло землище

61203

с. Равно

цяло землище

32095

с. Иваново

цяло землище

63313

с. Румелия

цяло землище

23978

с. Дряново

цяло землище

63392

с. Русалина

цяло землище

63402

с. Русалско

цяло землище

24013

с. Капитан Петко
войвода

цяло землище

63450

с. Руска Бела

цяло землище

24311

с. Дъбовец

цяло землище

63584

с. Ръженово

цяло землище

24356

с. Дъбово

цяло землище

с. Желю войвода

цяло землище

03856

с. Бенковски

цяло землище

29194

68312

с. Средец

цяло землище

29221

с. Момина църква

цяло землище

с. Женда

цяло землище

40676

с. Купците

цяло землище

29252

40717

с. Куртово Конаре

цяло землище

29407

с. Жинзифово

цяло землище

54260

с. Рибарци

цяло землище

29516

с. Жребино

цяло землище

с. Жълт камък

цяло землище

06728

с. Бряговец

цяло землище

29581

83051

с. Шарково

цяло землище

43102

с. Лале

цяло землище

с. Лалково

цяло землище

81373

с. Чилнов

цяло землище

43116

07778

с. Бял кладенец

цяло землище

65797

с. Свобода

цяло землище

с. Сърнак

цяло землище

21484

с. Добрина

цяло землище

70559

38964

с. Костилково

цяло землище

70586

с. Сърнево

цяло землище

63272

с. Ружица

цяло землище

70651

с. Сърница

цяло землище

с. Сърцево

цяло землище

63714

с. Рожденско

цяло землище

70679

65036

с. Савино

цяло землище

48444

с. Мирянци

цяло землище

65214

с. Самодива

цяло землище

48502

с. Михайлово

цяло землище
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48533

с. Михалич

цяло землище

73715

с. Търновци

цяло землище

48622

с. Мишевско

цяло землище

30260

с. Зайчино

цяло землище

48667

с. Младежко

цяло землище

30452

с. Звездел

цяло землище

48698

с. Младиново

цяло землище

30466

с. Звезделина

цяло землище

51161

с. Научене

цяло землище

30510

с. Зверино

цяло землище

51192

с. Небеска

цяло землище

30538

с. Звънарка

цяло землище

48653

с. Млада гвардия

цяло землище

30569

с. Звъника

цяло землище

51233

с. Невша

цяло землище

43493

с. Летовник

цяло землище

51456

с. Неново

цяло землище

43548

с. Лешниково

цяло землище

51487

с. Неофит Рилски

цяло землище

05894

с. Ботуня

цяло землище

58253

с. Преславци

цяло землище

47442

с. Маслиново

цяло землище

22134

с. Долна крепост

цяло землище

24699

с. Дъскотна

цяло землище

87504

с. Яребица

цяло землище

24760

с. Дядово

цяло землище

12022

с. Вокил

цяло землище

80710

с. Черковна

цяло землище

36124

с. Капитан
Димитриево

цяло землище

36590

с. Каспичан

цяло землище

07586

с. Бяга

цяло землище

с. Сива река

цяло землище

46975

с. Манастир

цяло землище

66370

53148

с. Овен

цяло землище

48979

с. Момково

цяло землище

53182

с. Овчага

цяло землище

38039

с. Колена

цяло землище

с. Маломир

цяло землище

53240

с. Овчарово

цяло землище

46783

15028

с. Главиница

цяло землище

37277

гр. Клисура

цяло землище

с. Богданово

цяло землище

15062

с. Гледачево

цяло землище

04635

15182

с. Глумче

цяло землище

04738

с. Богомилово

цяло землище

15206

с. Глуфишево

цяло землище

04902

с. Божак

цяло землище

с. Бозаджии

цяло землище

15216

с. Глухар

цяло землище

05092

15237

с. Глушник

цяло землище

05181

с. Бойник

цяло землище

с. Рогач

цяло землище

72816

с. Тополчане

цяло землище

62774

72824

с. Тополяне

цяло землище

62801

с. Рогозари

цяло землище

с. Храстово

цяло землище

72864

с. Топчийско

цяло землище

77428

06803

с. Брястово

цяло землище

77431

с. Християново

цяло землище

06817

с. Бубино

цяло землище

77476

с. Хрищени

цяло землище

с. Звездец

цяло землище

51830

с. Новаково

цяло землище

30483

52146

с. Новоселец

цяло землище

78149

с. Царевец

цяло землище

с. Златоустово

цяло землище

52153

с. Новоселище

цяло землище

31173

16359

гр. Горна Оряховица

цяло землище

55395

с. Паничково

цяло землище

62548

с. Речица

цяло землище

55422

с. Панчево

цяло землище

с. Папрат

цяло землище

62668

с. Ридово

цяло землище

55436

63149

с. Лозен

цяло землище

55645

с. Пашово

цяло землище

с. Пелин

цяло землище

11199

с. Вис

цяло землище

55751

11243

с. Висока поляна

цяло землище

55823

с. Пеньово

цяло землище

с. Пепелище

цяло землище

15268

с. Гняздово

цяло землище

55840

15271

с. Говедаре

цяло землище

07231

с. Бъзън

цяло землище

38409

с. Конче

цяло землище

55885

с. Перперек

цяло землище

с. Перуника

цяло землище

38580

с. Корен

цяло землище

55899

38697

с. Кос

цяло землище

55912

с. Песнопой

цяло землище

17960

с. Боздуганово

цяло землище

56068

с. Пет могили

цяло землище
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56188

с. Петрово

цяло землище

49521

с. Мъдрец

цяло землище

56335

с. Буково

цяло землище

38558

гр. Копривщица

цяло землище

59183

с. Пъстрогор

цяло землище

49686

с. Микрево

цяло землище

07781

с. Бял кладенец

цяло землище

57652

с. Попово

цяло землище

07870

с. Бор

цяло землище

32665

с. Илинденци

цяло землище

07939

с. Брежана

цяло землище

32679

с. Илиница

цяло землище

07942

с. Брегово

цяло землище

61488

с. Радовене

цяло землище

10906

с. Ветрушка

цяло землище

61491

с. Радовец

цяло землище

62712

с. Рисиманово

цяло землище

61738

с. Раздел

цяло землище

62757

с. Робово

цяло землище

61791

с. Княжевско

цяло землище

11689

с. Воденичарско

цяло землище

61844

с. Райкова могила

цяло землище

11692

с. Воденци

цяло землище

87031

с. Ябланово

цяло землище

11822

с. Войводенец

цяло землище

39551

с. Красимир

цяло землище

21511

с. Добриново

цяло землище

39829

с. Кривня

цяло землище

21542

с. Добрич

цяло землище

63286

с. Руйно

цяло землище

21614

с. Добромир

цяло землище

63327

с. Румянцево

цяло землище

21659

с. Доброселец

цяло землище

63427

гр. Русе

цяло землище

05431

с. Борилово

цяло землище

29619

с. Жълтика

цяло землище

05503

с. Бориславци

цяло землище

65650

с. Свещари

цяло землище

05520

с. Борисово

цяло землище

66229

гр. Сеново

цяло землище

05623

с. Борово

цяло землище

66490

с. Синдел

цяло землище

05637

с. Борово

цяло землище

67129

с. Сладка вода

цяло землище

05640

с. Боровско

цяло землище

36200

с. Каравелово

цяло землище

10663

с. Венчан

цяло землище

37085

с. Китница

цяло землище

31005

с. Златина

цяло землище

37126

с. Кладенец

цяло землище

40796

с. Куцово

цяло землище

37407

с. Княжево

цяло землище

40909

гр. Кърджали

цяло землище

37455

с. Ковач

цяло землище

49151

с. Мостово

цяло землище

46899

с. Малък извор

цяло землище

49219

с. Мрамор

цяло землище

12414

с. Въглен

цяло землище

49268

с. Мрежичко

цяло землище

12423

с. Възел

цяло землище

51041

с. Надежден

цяло землище

12992

с. Врата

цяло землище

51086

с. Нане

цяло землище

65406

с. Саранско

цяло землище

51097

с. Нановица

цяло землище

65454

с. Сбор

цяло землище

51634

с. Николаево

цяло землище

65512

с. Сватбаре

цяло землище

43459

с. Лесово

цяло землище

65629

с. Светослав

цяло землище

62617

с. Рибино

цяло землище

66086

с. Селска поляна

цяло землище

11658

с. Воден

цяло землище

68895

с. Старейшино

цяло землище

29522

с. Жребичко

цяло землище

68936

с. Стари чал

цяло землище

73081

с. Триводици

цяло землище

68953

с. Старово

цяло землище

38114

с. Комарево

цяло землище

68984

с. Старо място

цяло землище

38162

с. Комунари

цяло землище

69081

с. Старо село

цяло землище

38830

с. Костанденец

цяло землище

69208

с. Стефан Караджово

цяло землище

39205

с. Кошов

цяло землище

69314

с. Стоил войвода

цяло землище

39462

с. Краново

цяло землище

69328

с. Стоилово

цяло землище

40422

гр. Кубрат

цяло землище

57769

с. Попско

цяло землище

11675

с. Воденичарово

цяло землище

66716

с. Скалак

цяло землище
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66740

с. Скалище

цяло землище

46574

с. Малко градище

цяло землище

66754

с. Скална глава

цяло землище

46591

с. Малко Кадиево

цяло землище

66812

с. Скобелево

цяло землище

46632

с. Малко Попово

цяло землище

23755

с. Дропла

цяло землище

46646

с. Малко село

цяло землище

21209

с. Диня

цяло землище

46658

с. Малко Тръново

цяло землище

21302

с. Доборско

цяло землище

46663

гр. Малко Търново

цяло землище

21806

с. Дойранци

цяло землище

57813

с. Поройно

цяло землище

44294

с. Лопушна

цяло землище

66963

с. Славейково

цяло землище

46053

с. Мадара

цяло землище

04056

с. Билка

цяло землище

15775

с. Голям извор

цяло землище

04114

с. Бинкос

цяло землище

15816

с. Голямо Буково

цяло землище

04128

с. Бисер

цяло землище

15878

с. Голямо Каменяне

цяло землище

04337

с. Блатец

цяло землище

15881

с. Голямо Крушево

цяло землище

04409

с. Бленика

цяло землище

15936

с. Голямо Чочовени

цяло землище

04443

с. Близнец

цяло землище

15944

гр. Шивачево

цяло землище

35143

с. Казак

цяло землище

56928

с. Повет

цяло землище

35184

с. Казаците

цяло землище

57039

с. Подкова

цяло землище

35420

с. Калитиново

цяло землище

57062

с. Подрумче

цяло землище

35515

с. Калояновец

цяло землище

57073

с. Подслон

цяло землище

35537

с. Калояново

цяло землище

46797

с. Маломирово

цяло землище

35540

с. Калоянци

цяло землище

57248

с. Полковник
Желязово

цяло землище

36066

с. Каняк

цяло землище

58743

с. Пряпорец

цяло землище

72028

с. Табачка

цяло землище

58757

с. Птичар

цяло землище

80443

с. Червен

цяло землище

58801

с. Пчела

цяло землище

62503

с. Реселец

цяло землище

58815

с. Пчелари

цяло землище

14221

с. Габрово

цяло землище

58952

с. Пшеничево

цяло землище

48725

с. Млекарево

цяло землище

58997

с. Пъдарци

цяло землище

48765

с. Могила

цяло землище

59063

с. Първица

цяло землище

48831

с. Могилово

цяло землище

44505

с. Любенец

цяло землище

48917

с. Момина сълза

цяло землище

44522

с. Любенова махала

цяло землище

48996

гр. Момчилград

цяло землище

44540

с. Любеново

цяло землище

49031

с. Моравица

цяло землище

44570

гр. Любимец

цяло землище

49103

с. Морянци

цяло землище

44687

с. Люляк

цяло землище

49120

с. Мост

цяло землище

44690

с. Люляково

цяло землище

81517

с. Чобанка

цяло землище

44700

с. Люляково

цяло землище

81534

с. Чокоба

цяло землище

44745

с. Лютиброд

цяло землище

81548

с. Чомаково

цяло землище

44759

с. Лютидол

цяло землище

81565

с. Чорбаджийско

цяло землище

40645

с. Кунино

цяло землище

81654

с. Чукарово

цяло землище

61995

с. Ракитница

цяло землище

81734

с. Чуково

цяло землище

70384

с. Сушево

цяло землище

81829

с. Чучулига

цяло землище

04131

с. Бисерци

цяло землище

81935

с. Черешка

цяло землище

73393

с. Тръстиково

цяло землище

46417

с. Малка Верея

цяло землище

73506

с. Тутраканци

цяло землище

46471

с. Малка Чинка

цяло землище

40169

с. Крушевска

цяло землище

46499

с. Малки Воден

цяло землище

40186

с. Крушка

цяло землище

46557

с. Малко Брягово

цяло землище

43856

с. Лисиците

цяло землище
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43921

с. Ловец

цяло землище

18126

с. Гургулица

цяло землище

54078

с. Осен

цяло землище

18259

с. Гълъбинци

цяло землище

07199

с. Бъдеще

цяло землище

18280

гр. Гълъбово

цяло землище

07288

с. Българене

цяло землище

38371

с. Контил

цяло землище

07613

с. Бяла

цяло землище

18410

с. Гъсково

цяло землище

07658

с. Бяла поляна

цяло землище

21991

с. Долище

цяло землище

07733

с. Бялградец

цяло землище

22068

с. Долна Градешница

цяло землище

57371

с. Полско Пъдарево

цяло землище

03986

с. Беснурка

цяло землище

57409

с. Поляна

цяло землище

04008

с. Биволяне

цяло землище

57892

с. Постник

цяло землище

21078

с. Димитровче

цяло землище

57950

с. Поточница

цяло землище

73147

с. Три могили

цяло землище

58236

с. Преславен

цяло землище

27111

с. Езеро

цяло землище

15151

с. Глоджево

цяло землище

27200

с. Елена

цяло землище

73362

с. Тръстеник

цяло землище

27214

с. Еленино

цяло землище

65886

с. Севар

цяло землище

47562

с. Меден кладенец

цяло землище

57457

с. Поляците

цяло землище

14787

с. Георги Добрево

цяло землище

03527

с. Белица

цяло землище

14800

с. Гергевец

цяло землище

03575

с. Беловец

цяло землище

15429

с. Големанци

цяло землище

03719

гр. Белослав

цяло землище

67725

с. Снежа

цяло землище

03798

с. Беляковец

цяло землище

67742

с. Снежинка

цяло землище

17748

с. Гранитово

цяло землище

67767

с. Снягово

цяло землище

27379

с. Елхово

цяло землище

67831

с. Сокол

цяло землище

81075

с. Черногор

цяло землище

36703

с. Кацелово

цяло землище

81150

с. Чернолик

цяло землище

73585

с. Тънково

цяло землище

80552

с. Черепово

цяло землище

17035

с. Горно Ябълково

цяло землище

80594

с. Черешица

цяло землище

17097

с. Горска поляна

цяло землище

83315

с. Широко поле

цяло землище

17169

с. Горско

цяло землище

83449

с. Шопци

цяло землище

17186

с. Горско Дюлево

цяло землище

39863

с. Криво поле

цяло землище

20674

с. Дервишка могила

цяло землище

39894

с. Крин

цяло землище

20732

с. Джанка

цяло землище

39970

гр. Крумовград

цяло землище

20746

гр. Джебел

цяло землище

40018

с. Крумово

цяло землище

20755

с. Джелепско

цяло землище

40083

с. Крушаре

цяло землище

20482

гр. Девня

цяло землище

65838

с. Свободен

цяло землище

72895

с. Точилари

цяло землище

65841

с. Свободиново

цяло землище

48307

с. Минзухар

цяло землище

65890

с. Севдалина

цяло землище

36717

с. Качулка

цяло землище

65944

с. Седефче

цяло землище

36779

гр. Кермен

цяло землище

65975

с. Седловина

цяло землище

36899

с. Кирилово

цяло землище

66024

с. Секирка

цяло землище

44728

с. Лютаджик

цяло землище

66041

с. Селиминово

цяло землище

30908

с. Зимовина

цяло землище

06389

с. Бреница

цяло землище

30956

с. Златари

цяло землище

06433

с. Бресте

цяло землище

30990

с. Злати войвода

цяло землище

17988

с. Груево

цяло землище

31019

с. Златиница

цяло землище

18054

с. Гугутка

цяло землище

44344

с. Луличка

цяло землище

18071

с. Гулийка

цяло землище

49518

с. Мъдрево

цяло землище

18085

с. Гулия

цяло землище

73287

с. Трънак

цяло землище
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73314

с. Трънково

цяло землище

73804

с. Тютюнче

цяло землище

73328

с. Трънково

цяло землище

75191

с. Устрем

цяло землище

49326

с. Мурга

цяло землище

75201

с. Устрен

цяло землище

49343

с. Мургово

цяло землище

75254

с. Узуново

цяло землище

49446

с. Мустрак

цяло землище

37705

с. Козарско

цяло землище

32740

с. Генерал Инзово

цяло землище

76039

с. Факия

цяло землище

32826

с. Искра

цяло землище

06481

с. Брестовене

цяло землище

32915

с. Ичера

цяло землище

15610

с. Голобрадово

цяло землище

34014

с. Йерусалимово

цяло землище

15641

с. Голяма бара

цяло землище

34117

с. Йончово

цяло землище

15698

с. Голяма долина

цяло землище

35016

с. Светлен

цяло землище

15713

с. Голяма Чинка

цяло землище

35028

с. Кабиле

цяло землище

46694

с. Малко Чочовени

цяло землище

69184

с. Стефан Караджа

цяло землище

46704

с. Малко Шарково

цяло землище

39709

с. Крета

цяло землище

05284

гр. Болярово

цяло землище

10700

с. Верско

цяло землище

05308

с. Болярско

цяло землище

11082

с. Винарово

цяло землище

05325

с. Болярци

цяло землище

22887

с. Долно Черковище

цяло землище

24565

гр. Дългопол

цяло землище

22914

с. Долно Ябълково

цяло землище

77308

гр. Цар Калоян

цяло землище

23011

с. Доситеево

цяло землище

00583

с. Арбанаси

цяло землище

23306

с. Драгово

цяло землище

00624

с. Арковна

цяло землище

24459

с. Дъждовник

цяло землище

00789

с. Аспарухово

цяло землище

24462

с. Дъждовница

цяло землище

38981

с. Костино

цяло землище

24482

с. Дълбоки

цяло землище

44803

с. Лясковец

цяло землище

56527

с. Питово

цяло землище

44851

с. Лясково

цяло землище

56767

с. Плешинци

цяло землище

46084

гр. Маджарово

цяло землище

56825

с. Плоска могила

цяло землище

46098

с. Маджерито

цяло землище

35777

с. Камен дял

цяло землище

46139

с. Майсторово

цяло землище

35897

с. Каменово

цяло землище

29458

с. Житница

цяло землище

72730

с. Тополка

цяло землище

52221

с. Ново село

цяло землище

72761

гр. Тополовград

цяло землище

38804

с. Косово

цяло землище

72789

с. Тополово

цяло землище

22157

с. Долна кула

цяло землище

72792

с. Тополово

цяло землище

22575

с. Долно Ботево

цяло землище

14060

с. Габерово

цяло землище

22705

с. Долно Луково

цяло землище

10149

с. Варненци

цяло землище

22747

с. Долно Озирово

цяло землище

04457

с. Блъсково

цяло землище

22770

с. Долно поле

цяло землище

68566

с. Средска

цяло землище

22825

с. Долноселци

цяло землище

68583

с. Срем

цяло землище

22856

с. Долно Съдиево

цяло землище

68727

с. Стамболово

цяло землище

47545

с. Меден бук

цяло землище

68730

с. Хан Аспарухово

цяло землище

52372

с. Ночево

цяло землище

68850

гр. Стара Загора

цяло землище

53480

с. Окоп

цяло землище

39030

гр. Котел

цяло землище

53713

с. Орешари

цяло землище

39058

с. Котлари

цяло землище

53761

с. Орешец

цяло землище

47737

с. Мезек

цяло землище

39400

с. Кралево

цяло землище

81462

с. Чифлик

цяло землище

39483

с. Крапец

цяло землище

20184

гр. Две могили

цяло землище

16267

с. Горна крепост

цяло землище

70514

с. Съединение

цяло землище

16287

с. Горна кула

цяло землище
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16496

с. Горни Главанак

цяло землище

11346

с. Вишеград

цяло землище

36213

с. Каравельово

цяло землище

11363

с. Вишна

цяло землище

70737

с. Сини връх

цяло землище

78519

с. Цонево

цяло землище

70785

с. Сенце

цяло землище

87429

с. Янково

цяло землище

70809

с. Сипец

цяло землище

30096

с. Завой

цяло землище

72134

с. Татул

цяло землище

30119

с. Загоре

цяло землище

72211

с. Телчарка

цяло землище

30171

с. Загорци

цяло землище

72240

с. Тенево

цяло землище

30234

с. Заимчево

цяло землище

78642

с. Църквица

цяло землище

31142

с. Златолист

цяло землище

80065

с. Чавка

цяло землище

38176

с. Комунига

цяло землище

80087

с. Чайка

цяло землище

38248

с. Кондово

цяло землище

80145

с. Чал

цяло землище

38279

с. Коневец

цяло землище

80176

с. Боровица

цяло землище

38282

с. Конево

цяло землище

80248

с. Чеганци

цяло землище

38317

с. Конници

цяло землище

81362

с. Чилик

цяло землище

38340

с. Константиновец

цяло землище

81387

с. Чинтулово

цяло землище

38875

с. Костелево

цяло землище

02796

с. Басарбово

цяло землище

46156

с. Мак

цяло землище

29177

с. Желъд

цяло землище

12293

с. Врело

цяло землище

30212

с. Задруга

цяло землище

23532

с. Драката

цяло землище

30274

с. Зайчино ореше

цяло землище

23557

с. Драма

цяло землище

30541

с. Звънарци

цяло землище

39565

с. Красино

цяло землище

72337

с. Тертер

цяло землище

05863

с. Ботево

цяло землище

30065

гр. Завет

цяло землище

05904

с. Ботурче

цяло землище

41109

с. Кюлевча

цяло землище

05952

с. Бояджик

цяло землище

69986

с. Струпец

цяло землище

05983

с. Боян Ботево

цяло землище

69990

с. Струя

цяло землище

06001

с. Бояново

цяло землище

70055

с. Студена

цяло землище

06080

с. Браница

цяло землище

70104

с. Студен кладенец

цяло землище

32634

с. Илийско

цяло землище

70202

с. Сулица

цяло землище

81027

с. Черничево

цяло землище

70319

с. Сухово

цяло землище

81044

с. Черничино

цяло землище

70456

с. Събрано

цяло землище

47617

с. Медовене

цяло землище

48773

с. Могила

цяло землище

47620

с. Медовец

цяло землище

51768

с. Нисово

цяло землище

44327

гр. Луковит

цяло землище

36511

с. Карлуково

цяло землище

51956

с. Нова Черна

цяло землище

66603

с. Сипей

цяло землище

36350

с. Карамфил

цяло землище

66679

с. Ситово

цяло землище

36525

гр. Карнобат

цяло землище

67101

с. Славяново

цяло землище

72477

с. Тихомирово

цяло землище

67132

с. Сладкодум

цяло землище

72480

с. Тича

цяло землище

67146

с. Сладун

цяло землище

04563

с. Богдан

цяло землище

67154

с. Сладък кладенец

цяло землище

62832

с. Рогозиново

цяло землище

67177

с. Сламино

цяло землище

62846

с. Рогозче

цяло землище

67297

с. Сливарка

цяло землище

03188

с. Безводно

цяло землище

67338

гр. Сливен

цяло землище

62921

с. Роза

цяло землище

84019

с. Щерна

цяло землище

62935

с. Розино

цяло землище

84036

с. Щит

цяло землище

62949

с. Розино

цяло землище
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10985

с. Видинци

цяло землище

00330

с. Александрово

цяло землище

12468

с. Вълкович

цяло землище

05712

с. Босилица

цяло землище

32281

с. Игнатица

цяло землище

81267

с. Черньовци

цяло землище

32456

с. Изворово

цяло землище

56839

с. Плоски

цяло землище

32487

с. Изворово

цяло землище

06197

с. Братя Кунчеви

цяло землище

32576

с. Изгрев

цяло землище

06584

с. Брусевци

цяло землище

56959

с. Подвис

цяло землище

06687

с. Бръшлян

цяло землище

47528

с. Медвен

цяло землище

36909

с. Кирилово

цяло землище

37037

с. Китен

цяло землище

36938

с. Кирово

цяло землище

65509

с. Сваленик

цяло землище

22375

с. Долни Главанак

цяло землище

39832

с. Кривня

цяло землище

15014

с. Главаци

цяло землище

14252

с. Габърница

цяло землище

66980

с. Славейково

цяло землище

69020

с. Староселец

цяло землище

16701

с. Горно Ботево

цяло землище

81966

с. Черник

цяло землище

16835

с. Горно Луково

цяло землище

83301

с. Широково

цяло землище

16866

с. Горно Озирово

цяло землище

83510

гр. Шумен

цяло землище

16907

с. Горно поле

цяло землище

83524

с. Шуменци

цяло землище

16941

с. Горноселци

цяло землище

84049

с. Щръклево

цяло землище

27382

гр. Елхово

цяло землище

86091

с. Юпер

цяло землище

27512

с. Енчец

цяло землище

10447

гр. Велико Търново

цяло землище

27663

с. Ефрем

цяло землище

51442

с. Ненково

цяло землище

27680

с. Едрино

цяло землище

51473

с. Неофит Бозвелиево

цяло землище

29074

с. Железари

цяло землище

51528

с. Нефела

цяло землище

29101

с. Железино

цяло землище

58428

с. Присадец

цяло землище

73225

с. Трояново

цяло землище

30586

с. Звънче

цяло землище

04981

с. Божичен

цяло землище

30606

с. Згориград

цяло землище

05058

с. Божурово

цяло землище

30747

с. Зелениково

цяло землище

05102

с. Бозвелийско

цяло землище

30795

с. Землен

цяло землище

05124

с. Боил

цяло землище

35609

с. Калчево

цяло землище

05699

с. Боряна

цяло землище

35660

с. Камен

цяло землище

67876

с. Соколец

цяло землище

35756

с. Камен връх

цяло землище

67893

с. Соколите

цяло землище

35794

с. Каменец

цяло землище

67920

с. Соколово

цяло землище

35849

с. Каменка

цяло землище

67982

с. Соколяне

цяло землище

62606

с. Рибен дол

цяло землище

80311

с. Челопек

цяло землище

35955

с. Каменяк

цяло землище

80844

с. Черна скала

цяло землище

35972

с. Каменяне

цяло землище

40988

с. Кърчовско

цяло землище

36004

с. Камчия

цяло землище

43178

с. Лебед

цяло землище

36021

с. Кандилка

цяло землище

43205

с. Левка

цяло землище

43615

с. Леярово

цяло землище

43270

с. Ленище

цяло землище

43699

с. Лиляново

цяло землище

81743

с. Стражец

цяло землище

80950

с. Черни връх

цяло землище

43308

с. Ленско

цяло землище

53335

с. Огняново

цяло землище

53802

с. Орешник

цяло землище

35208

с. Казашка река

цяло землище

53816

с. Орешница

цяло землище

23501

с. Дражево

цяло землище

54506

с. Очиндол

цяло землище

00084

с. Аврен

цяло землище

55070

с. Паволче

цяло землище
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55097

с. Падало

цяло землище

87165

с. Яворово

цяло землище

55155

гр. Пазарджик

цяло землище

87182

с. Яворово

цяло землище

55169

с. Пазарци

цяло землище

87254

с. Яздач

цяло землище

55289

с. Памукчии

цяло землище

87713

с. Ястребово

цяло землище

55333

с. Панаретовци

цяло землище

07729

с. Бял бряг

цяло землище

59197

с. Пъстроок

цяло землище

10714

с. Веселец

цяло землище

59207

с. Пътниково

цяло землище

10762

с. Веселиново

цяло землище

59313

с. Планинско

цяло землище

10803

гр. Ветово

цяло землище

61025

с. Рабово

цяло землище

10865

с. Ветрино

цяло землище

61063

с. Равен

цяло землище

16105

с. Горичево

цяло землище

61131

с. Равна гора

цяло землище

23902

с. Дряновец

цяло землище

61310

с. Радево

цяло землище

47319

с. Марково

цяло землище

61340

с. Радецки

цяло землище

32192

с. Иван Шишманово

цяло землище

61371

с. Радилово

цяло землище

43253

с. Леденик

цяло землище

61460

гр. Раднево

цяло землище

52310

с. Ново Янково

цяло землище

66233

с. Сеноклас

цяло землище

54362

с. Острица

цяло землище

66411

с. Силен

цяло землище

72357

с. Тетово

цяло землище

66456

с. Симеоново

цяло землище

55110

с. Падина

цяло землище

66487

с. Синапово

цяло землище

55470

с. Партизани

цяло землище

66500

с. Синделци

цяло землище

72552

с. Тодоричене

цяло землище

66559

с. Синитово

цяло землище

55837

с. Пепелина

цяло землище

66562

с. Синчец

цяло землище

56099

с. Петревене

цяло землище

69496

с. Стоян Заимово

цяло землище

56143

с. Петров дол

цяло землище

69554

с. Стояновци

цяло землище

56397

с. Пиргово

цяло землище

69612

с. Стражевци

цяло землище

56441

с. Писанец

цяло землище

69657

с. Стражница

цяло землище

57217

с. Поликраище

цяло землище

69674

с. Странджа

цяло землище

57995

с. Правда

цяло землище

69688

с. Странджево

цяло землище

58147

с. Прелез

цяло землище

69715

с. Страхил войвода

цяло землище

61741

с. Разделна

цяло землище

69794

с. Стрелец

цяло землище

62732

с. Риш

цяло землище

с. Сава

цяло землище

69849

с. Стремово

цяло землище

65019

69852

с. Стремци

цяло землище

65022

с. Савин

цяло землище

69883

с. Стройно

цяло землище

65200

с. Самоводене

цяло землище

с. Смирненски

цяло землище

46070

с. Маджари

цяло землище

67578

76073

с. Филаретово

цяло землище

21926

с. Долец

цяло землище

76100

с. Филипово

цяло землище

77356

с. Хотница

цяло землище

с. Храброво

цяло землище

77030

с. Хаджидимитрово

цяло землище

77387

77061

с. Хаджиево

цяло землище

78238

с. Цар Самуил

цяло землище

77089

с. Хаджиите

цяло землище

39520

с. Красен

цяло землище

77092

с. Хаджийско

цяло землище

70682

с. Сяново

цяло землище

с. Христо Даново

цяло землище

77150

с. Ханово

цяло землище

77462

77181

гр. Харманли

цяло землище

58503

гр. Провадия

цяло землище

77267

с. Хисар

цяло землище

32888

с. Исперихово

цяло землище

77339

с. Ходжовци

цяло землище

39921

гр. Кричим

цяло землище

83288

с. Широка поляна

цяло землище

69078

с. Старо село

цяло землище
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Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1
Кодовете на агроекологични дейности
Съкращение на
дейността

Кратко описание на дейността

Код на дейност за
записване в съответната таблица

ВПС 1

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност (ВПС) – чрез косене

АКК1

ВПС 1

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност (ВПС) – чрез паша

АКП1

ВПС4.1.1

Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури
в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум
50 % от заявените по дейността площи

АК2

ВПС4.1.2

Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури
в местообитанията на червеногушата гъска

АК3

ВПС 4.1.3

Прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на
ливадния блатар (Circus pygargus)

АК4

ВПС 4.2.1

Превръщане на обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или Египетски лешояд
(Neophron percnopterus), в постоянно затревени площи

АК5

КПЕ 1.1.

Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно
затревени площи

АК6

КПЕ 1.2

Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения

АК7

КПЕ 1.3

Изграждане и поддържане на оттокоотвеждащи бразди
напречно на склона

АК8

КПЕ 1.4

Създаване и поддържане на буферни ивици

АК9

КПЕ 1.5

Поясно редуване на културите

АК10

Ж 1.1

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

АК11

Ж 1.2

Тра диционни п рак т ик и за сезонна паша (пастора лизъм) – при използване на най-малко две работни кучета

АК12

Ж 2.1

Опазване на застрашени местни породи – едър рогат добитък и биволи

АК13

Ж 2.2

Опазване на застрашени местни породи – овце и кози

АК14

Ж 2.3

Опазване на застрашени местни породи – свине

АК15

Ж 2.4

Опазване на застрашени местни породи – коне

АК16

С 1.1

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство – полски култури

АК17

С 1.2

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство – трайни насаждения

АК18

С 1.3

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове,
важни за селското стопанство – зеленчуци

АК19

С 1.4

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни
за селското стопанство – ароматни и медицински култури

АК20
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Приложение № 6
към чл. 16 и чл. 23, ал. 2
Базови изисквания за различните агроекологични направления
1. Възстановяване и поддържане на постоянно
затревени площи с висока природна стойност
· Забранява се пряко и непряко отвеждане
на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води.
· Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел.
· За постоянно затревени площи, поддържани
в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
трябва да бъде приложена поне една от следните
минимални дейности: подрязване на тревата и/
или премахване на плевели и храсти.
· Задължително е да се запазват и поддържат
съществуващите: постоянни пасища, мери и
ливади от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima)
и аморфа (Amorpha fruticosa).
· Забрана за: 1. умишлено улавяне или убиване
на диви птици с каквито и да е уреди, средства
и методи; 2. умишлено разрушаване, увреждане
или преместване на гнезда; 3. умишлено унищожаване на яйца на диви птици, включително в
случаите, когато те са изоставени; 4. умишлено
обезпокояване на дивите птици особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.
2. Поддържане на местообитанията на зимуващи гъски и ливаден блатар в обработваеми
земи с орнитологично значение
· Забранява се изгарянето на стърнищата.
· Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел (Заповед на министъра на земеделието и храните № РД-09-501
от 27.07.2014 г.).
· Забрана за: 1. умишлено улавяне или убиване
на диви птици с каквито и да е уреди, средства
и методи; 2. умишлено разрушаване, увреждане
или преместване на гнезда; 3. умишлено унищожаване на яйца на диви птици, включително в
случаите, когато те са изоставени; 4. умишлено
обезпокояване на дивите птици особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.
· Забрани за НАТУРА зона за птиците: Забрана
за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета) при
ползването на земеделските земи като такива.*
· Забрани за НАТУРА зона за птиците: Забрана за използване на неселективни средства
за борба с вредителите по горите (в селското
стопанство).*
*Забраните се прилагат само за парцели с
влезли в сила забрани от Заповедите за обявяване
на зоните от НАТУРА 2000 за птиците.
3. Поддържане на местообитанията на царски
орел и египетски лешояд в обработваеми земи
с орнитологично значение
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· Задължително е да се запазват и поддържат
съществуващите: полски граници (синори) в
блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел.
· Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел.
· За постоянно затревени площи, поддържани
в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
трябва да бъде приложена поне една от следните
минимални дейности: подрязване на тревата и/
или премахване на плевели и храсти.
· Забрана за: 1. умишлено улавяне или убиване
на диви птици с каквито и да е уреди, средства
и методи; 2. умишлено разрушаване, увреждане
или преместване на гнезда; 3. умишлено унищожаване на яйца на диви птици, включително в
случаите, когато те са изоставени; 4. умишлено
обезпокояване на дивите птици особено през периода на размножаване и отглеждане на малките.
· Забрани за НАТУРА зона за птиците: Забрана за премахване на характеристиките на
ландшафта (синори, единични и група дървета)
при ползването на земеделските земи като такива.
Забраната се прилага само за парцели с влезли
в сила забрани от Заповедите за обявяване на
зоните от НАТУРА 2000 за птиците.
4. Контрол на почвената ерозия
· Задължително е да се запазват и поддържат
съществуващите: полски граници (синори) в блока
на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел; съществуващите трайни тераси в блока
на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел.
· За постоянно затревени площи, поддържани
в състояние, позволяващо извършване на паша
или косене по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „в“, подт. ii) от Регламент (ЕС) № 1307/2013,
трябва да бъде приложена поне една от следните
минимални дейности: подрязване на тревата и/
или премахване на плевели и храсти.
· Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници на заявения парцел.
5. Традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)
· В националните паркове се забраняват:
използване на изкуствени торове и други химически средства; паша на кози, както и пашата в
горите извън ливадите и пасищата; замърсяване
на водите и терените с битови, промишлени и
други отпадъци; бивакуване и палене на огън
извън определените места.
6. Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство
· Няма приложими базови изисквания.
7. Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство
· Няма приложими базови изисквания.
Списък І.
1. Органохалогенни съединения и вещества,
които могат да формират подобни във водните
части от околната среда.

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

2. Органофосфорни съединения.
3. Органокалаени съединения.
4. Вещества, притежаващи канцерогенни,
мутагенни или тератогенни свойства във или
посредством водните части на околната среда. (1)
5. Живак и неговите съединения.
6. Кадмий и неговите съединения.
7. Минерални масла и въглеводороди.
8. Цианиди.
(1) Ако определени вещества от Списък ІІ са
канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се
отнасят към т. 4 от Списък І.
Списък ІІ.
1. Неметали, метали и техните съединения:
1.1. Цинк
1.11. Калай
1.2. Мед
1.12. Барий
1.3. Никел
1.13. Берилий
1.4. Хром
1.14. Бор
1.5. Олово
1.15. Уран
1.6. Селен
1.16. Ванадий
1.7. Арсен
1.17. Кобалт
1.8. Антимон
1.18. Талий
1.9. Молибден
1.19. Телур
1.10. Титан
1.20. Сребро
2. Биоциди и техните деривати.
3. Вещества, които имат вреден ефект върху
вкуса и/или мириса, и/или цвета на подземните
води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят
подземните води негодни за питейно-битово
водоснабдяване.
4. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат
да причинят формиране на подобни съединения
във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи
се в безвредни вещества във водата.
5. Неорганични съединения на фосфора и
елементарен фосфор.
6. Флуориди.
7. Амоняк и нитрити. (Думата „амоний“ е
заменена с „амоняк“).

Приложение № 7
към чл. 16 и чл. 23, ал. 1, т. 2
Минимални изисквания за използването на
торове и продукти за растителна защита
1. Земеделските стопани спазват Правилата
за добра земеделска практика с цел опазване на
водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
2. Земеделските производители са длъжни да
водят Дневник за проведените химични обработки
за всяко поле или склад по образец, одобрен от
изпълнителния директор на БАБХ.
3. Земеделските производители купуват продукти за растителна защита само от лица, които
са търговци по смисъла на Търговския закон и
притежават удостоверение за търговия с продукти
за растителна защита, издадено от директора на
областна дирекция по безопасност на храните.
4. Производителите на растения и растителна
продукция използват само продукти за растителна защита, за които е издадено разрешение за
пускане на пазара и употреба от изпълнителния
директор на БАБХ.

ВЕСТНИК
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5. БАБХ поддържа публичен регистър на
продуктите за растителна защита, за които е
издадено разрешение. Регистърът се публикува
на интернет страницата на БАБХ и се актуализира при всяка промяна на вписаните в него
обстоятелства.
6. Земеделските производители трябва да използват продукти за растителна защита (ПРЗ) в
съответствие с нивото на тяхната квалификация,
както следва:
· продукти за растителна защита от първа
професионална категория на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона
за защита на растенията и под контрола на лице
с висше образование в областта на аграрните
науки с професионално направление „Растителна
защита“ или „Растениевъдство“;
· продукти за растителна защита от втора
професионална категория на употреба – от потребители със сертификат по чл. 83 от Закона
за защита на растенията;
· продукти за растителна защита от непрофесионална категория на употреба – от лица,
навършили 18 години.
7. В крайбрежните заливаеми ивици на реките
не се складират продукти за растителна защита.
8. Оборудването за прилагане на продукти за
растителна защита следва да премине задължителна проверка по отношение на безопасността и
опазване на здравето на хората и околната среда
и да притежава удостоверение за техническа
изправност и знак за периодична проверка на
техническата изправност.
9. Забранява се прилагането на продукти за
растителна защита чрез въздушно пръскане, с
изключение на случаите на издадено писмено
разрешение от директора на ОДБХ.
10. Забранява се прибирането на земеделска
продукция преди изтичането на карантинния срок
на употребените продукти за растителна защита.
В България няма специфични ограничения
за употребата на фосфорни торове, тъй като
фосфорният баланс е силно отрицателен.

Приложение № 8
към чл. 25
Списък на застрашените от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство
Вид култура

Сорт
Марти
Топаз
Стела
Миляна

Домати (Solanum
lycopersicum L.)

Яна
Соларис
Капри
Триумф
Невен
Идеал

С Т Р.
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Вид култура

Сорт

ВЕСТНИК
Вид култура
Мира

Капия 1300

Пловдивска перла

Капия УВ (Вертус)

Пулпудева

Софийска капия

Градински грах (Pisum Успех 72
sativum L.)
Прометей
Маргарит – (№ 907)

Хебър

Деница

Шипка сладка

Зорница

Букетен

Никос

Букетен 50

Ореол

Ивайловска капия
Албена
Български ратунд

Градински фасул
(Phaseolus vulgaris L.)

Бял калинков

Старозагорски чер

Конкурент

Джулюнска шипка 1021

Тримонциум

Калинков 800/7

Юбилей 50
Лук (Allium cepa L.)

Лясковски 58

Куртовска капия 1619

Мелник

Новоселска капия 379

Испански 482

Рибки

Асеновградска каба 5

Сиврия 600
Черешки
Чорбаджийски
Вихра
Гергана
Девора
Ида
Ирен
Калиопа
Лора
Краставици
(Cucumis sativus L.)

Тракийски

Лястовичи

Гороглед 6

Кози рога

Перун

Мастилен 11б

Бяла шипка

Краставици
(Cucumis sativus L.)

Сорт

Златен медал 7

Марица

Пипер (Capsicum.
annuum L.)
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Мидори
Мирей
Бистренски

Праз (Allium porrum L.) Старозагорски 72
Чесън (Allium sativum
L.)
Картофи (Solanum
tuberosum L.)
Тиква (Cucurbita
moschata L.)
Тиквички (Cucurbita
pepo var. Giromontia L.)
Дини (Citrullus lanatus
L.)
Дини
(Citrullus lanatus L.)

Старозагорски ланги
Победа
Балкан

Пъпеш
(Cucumis melo L.)

Надежда 25
Мускатна 51 – 17
Пловдивска 48/4
Горооряховска 1
Изобилна
Янтра
Мраморна 17
Зараевски
Божура
Портокалка
Хибрид 15
Видински коравци
Медена роса

Кратуна
(Lagenaria siceraria L.)

Местна популация

Луфа
(Luffa cylindrica L.)

Местна популация

Кьосе 17
Градински грах (Pisum Вятово
sativum L.)
Искър

Иверце

Хибрид 1

Пазарджишко червено
Главесто зеле (Brassica Марица 48/5
oleracea L. convar.
Бесапара
capitata (L.)
Па зард ж и ш ко подо брено 16

Зимен 14

Бакла (Vicia faba)

Местна форма с. Марково
Местна форма от Севлиевска област
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Вид култура

Череша
(Prunus avium L.)

Ябълка (Malus sp.)

Слива (Prumus
domestica)

Слива (Prumus
domestica)

ДЪРЖАВЕН
Сорт
11 май
Черна едра
Кукленска белица
Черна конявска
Победа
Българска хрущялка
К юстен ди лска х рущялка
Мизия
Бобошевска черна едра
Бобошевска обик новена
Ръждавичка белвица
Переста белвица
Червената ябълка Маришница
Бялата ябълка
Лимонка
Моята ябълка
Петровка
Кожеста ренета
Жълт Белфльор
Стефанка
Айвания
Карастоянка
Кандиле
Скринянка
Будинка
Кичовка
Кантарка
Влашка
Циганка
Лимонка
Айвания
Обикновена петровка
Форма кюстендилска
Власковско
Форма кюстендилска
1/18
Кюстендилска М
Форма 1 от групата на
Тетевянката
Форма 2 от групата на
Тетевянката
Караджейка форма Т-К
Ед роп лодна к юстендилска
Балева слива
Ранна синя слива
Едра трънкослива
К ю с т ен д и лс к а с и н я
слива
Изобилие

ВЕСТНИК
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Вид култура

Сорт
Жълта джанка

Джанка (Prunus
cerasifera)

Червена джанка
Сорт 4
Айдемирска

Дюля (Cydonia oblonga)

Па зард ж и ш к а яб ъ лковидна
Бояджиева
Стамболка

Круша (Pyrus
disambiguation)

Водник
Зимна масловка
Юлска едра
Сливенска компотна

Праскова (Prunus
persica)

Мало Конаре
Тунджа 1
Петричка
Пловдив 2
Дряновска късна 2
Албена
Роксана
Късна ряховска
Боряна
Силистренска компотна

Кайсия (Prunus
armeniaca)

Алеко паша
Ранна силистренска
Дряновска късна 2
Силистренска късна
Източна
Филипопол
Късна дряновска
Фестивална
Силистра 252
Поморие
Аспарух

Бадем (Prunus dulcis)

Юбилей
Старт
Несебър
Августовски

Бадем (Prunus dulcis)

Черноморец
Ахтополска 17

Смокиня (Ficus carica)

Мичуринска 19

С Т Р.
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Вид култура

Сорт

Бяла маслодайна роза Популация
(Rosa alba)
Карлово
Лавандула
(Lavandula. oficinalis)

Хемус
Дружба
Хебър
Боя
Виненка
Гарван
Зарчин
Зейнел бял
Зейнел розов
Керацуда
Кехлибар
Кокорко
Крави цици
Лисича опашка бяла
Лисича опашка червена
Орлови нокти

Лоза (Vitis vinifera L.)

Орлови нокти черни
Пармак червен

ВЕСТНИК
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Приложение № 9
към чл. 41

Списък на застрашените от изчезване редки
породи
1. Българско сиво говедо, 2. Искърско говедо, 3. Родопско късорого говедо, 4. Българско
родопско говедо, 5. Българска Мурра (бивол),
6. Каракачанска овца, 7. Копривщенска овца,
8. Сакарска овца, 9. Котленска овца, 10. Странджанска овца, 11. Свищовска овца, 12. Местна
старозагорска овца, 13. Местна карнобатска
овца, 14. Тетевенска овца, 15. Западностаропланинска овца, 16. Брезнишка овца, 17. Софийска
(Елинпелинска) овца, 18. Средностаропланинска
овца, 19. Среднородопска овца, 20. Медночервена
овца, 21. Дъбенска овца, 22. Реплянска овца, 23.
Бяла маришка овца, 24. Вакла маришка овца,
25. Североизточна българска тънкорунна овца,
26. Карнобатска тънкорунна овца, 27. Тракийска
тънкорунна овца, 28. Старопланински цигай,
29. Калоферска дългокосместа коза, 30. Местна дългокосместа коза (Малашевски тип), 31.
Българска виторога дългокосместа коза, 32.
Местна дългокосместа коза, 33. Българска бяла
млечна коза, 34. Източнобалканска свиня, 35.
Дунавска бяла свиня, 36. Каракачански кон, 37.
Източнобългарски кон, 38. Дунавски кон, 39.
Плевенски кон, 40. Български тежковозен кон,
41. Българско кафяво говедо, 42. Българско сименталско говедо, 43. Българско червено говедо,
44. Родопски цигай.
1377

Пехливан
Разакия бяла
Разакия пембена
Разакия с едно семе
Разакия черна
Разакия черна с точици
Разакия миризлива
Риби мехур
Фоча
Чауш
Шевка
Букет
София
Ягода (Fragaria L.)

Красавица
Биляна

Малина (Rubus. Idaeus)

Ралица
Есенна позлата

Блатно кокиче
(Leucojum L.)

Снежинка

Мента
(Mentha piperita)

Местна популация

Невен
(Calendula officinalis)

Местна популация

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на интегрираната система за администриране
и контрол (oбн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.; изм.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 37 и 71 от 2008 г., бр. 18
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 21 и 101 от 2012 г.
и бр. 22 от 2014 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за създаване, поддържане,
достъп и ползване на:
1. система за регистрация на кандидатите,
на заявленията за подпомагане и на заявките
за плащане;
2. система за идентификация на земеделските парцели;
3. система за идентификация и регистрация
на животните;
4. интегрирана система за контрол;
5. интегрирана информационна система
(електронна база данни).
(2) Електронната база данни по ал. 1, т. 5
включва данните от системите по т. 1, 2 и 3
и от външни бази данни.“
§ 2. В наименованието на глава втора
думите „системата за регистрация на кандидатите и на заявленията за подпомагане“
се заменят със „системата за регистрация на
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кандидатите, на заявленията за подпомагане
и на заявките за плащане“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на
зявките за плащане включва регистър на
кандидатите за подпомагане и регистър на
заявленията за подпомагане и на заявките
за плащане.“
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „Регистърът
на заявленията за подпомагане“ се заменят с
„Регистърът на заявленията за подпомагане
и на заявките за плащане“;
б) създава се т. 5:
„5. данни за идентификацията на екологично насочените площи, посочени от кандидата.“
§ 4. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Данните в системата за регистрация
на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане се попълват от
служители на РА и/или на общинска служба
по земеделие или на областна дирекция по
земеделие, които са оторизирани и са получили съответните права за достъп съгласно
вътрешните правила за защита на данните
в интегрираната информационна система по
чл. 36, ал. 5 от Закона за подпомагане на
земеделските производители (ЗПЗП).“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в текста преди т. 1 думите
„система за регистрация на кандидатите и
заявленията за подпомагане“ се заменят със
„системата за регистрация на кандидатите,
на заявленията за подпомагане и на заявките
за плащане“.
2. В ал. 2 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
§ 6. В чл. 8 т. 3 се отменя.
§ 7. В чл. 10, ал. 1 след думата „създаване“
се добавя „и обновяване“.
§ 8. В чл. 11, ал. 1 думите „цифровата ортофотокарта“ се заменят с „ЦОФК“.
§ 9. В чл. 12, ал. 4 думите „по ал. 1 и 2“
се заменят с „по ал. 1, 2 и 3“.
§ 10. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министерството на земеделието и храните извършва дешифриране на физическите
блокове в ЦОФК, както и частта от физическите блокове, отговаряща на изискванията
за подпомагане по наредбата, издадена на
основание чл. 40 ЗПЗП, през съответната година. Министърът на земеделието и храните
може да привлича и външни изпълнители
за дешифриране на физическите блокове и
допустимите за подпомагане площи в тях по
реда на чл. 10.“
§ 11. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Наредба № 5 от 2010 г.
за условията за допустимост за подпомагане
на земеделските парцели по схеми за плащане
на площ и за общите и регионални критерии
за постоянни пасища (ДВ, бр. 22 от 2010 г.)“ се
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заменят с „наредбата, издадена на основание
чл. 40 ЗПЗП“.
2. В ал. 6 след думата „извърши“ се добавя
думата „отказ“ и думата „плащанията“ става
„плащане“.
§ 12. В чл. 16б, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. възможността заинтересованите лица
да се запознаят с изготвения специализиран
слой в общинските служби по земеделие и
в областните дирекции на Държавен фонд
„Земеделие“ по местонахождение на площите
и да подадат до министъра на земеделието
и храните предложения за включване и/или
възражения за невключване на определени
физически блокове или части от тях в него.“
§ 13. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „както и представители
на браншови организации, представляващи
определени земеделски стопани“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания“
и думите „и представителите на браншови
организации“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срока по ал. 1 земеделските стопани
могат да подават предложения и възражения до
министъра на земеделието и храните по одобрен образец – чрез автоматично генериране
от интернет страницата на ДФЗ, за включване
или невключване на определени физически
блокове или части от тях в специализирания
слой „Площи в добро земеделско състояние“.
При подаване на предложения и възражения
земеделските стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба
по земеделие посочват идентификаторите на
парцели на земеделските стопанства, които
желаят да бъдат включени в предложението
или възражението.“
§ 14. В чл. 16г се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проверката по ал. 1 се извършва, когато:
1. съответните площи попадат под актуално за годината заснемане, чрез преглед на
коректността на извършената дешифрация;
2. с ъо т ве т н и т е физи ческ и блокове са
определени за теренна проверка на място,
чрез проверка коректността на извършената
проверка и нанасянето на констатацията от
нея в базата данни на СИЗП.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 15. Член 16д се изменя така:
„Чл. 16д. (1) Министерството на земеделието
и храните създава в Системата за идентификация на земеделските парцели специализиран
слой „Постоянно затревени площи“, който
включва съществуващи към момента на създаването му затревени площи с минимален
размер 0,1 хектара, които:
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1. са с начин на трайно ползване по Картата
на възстановена собственост – пасища, мери,
ливади или друг вид постоянно затревените
площи;
2. попадат във физически блокове, включващи постоянно затревени площи, в които
поне през една от последните 5 години има
заявени затревени площи.
(2) Специализираният слой „Постоянно
затревени площи“ включва съществуващите
постоянно затревени площи, които са екологично чувствителни, в зоните, обхванати
от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май
1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (OB
L 206, 22.7.1992 г.) или Директива 2009/147/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 30 ноември 2009 г. относно опазването на
дивите птици (OB L 20, 26.1.2010 г.). За тези
площи не се прилага условието по ал. 1, т. 2.
(3) Специализираният слой „Постоянно
затревени площи“ се създава с цел:
1. запазване на съществуващите постоянно
затревени площи от разораване и преобразуване;
2. използване от ДФЗ – РА за административни проверки на подадените заявления за
подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП.“
§ 16. В чл. 16е се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В едномесечен срок от оповестяване
на откриването на производството по ал. 1
земеделските стопани могат да се запознаят с
включването в специализирания слой „Постоянни пасища“ на имотите или частите от тях,
които стопанисват. Запознаването по ал. 1 се
извършва в общинската служба по земеделие
по местонахождението на площите, като се
използва интернет страницата на ДФЗ, чрез
преглед на съответните физически блокове
или части от тях върху ЦОФК и констатиране
дали попадат в специализирания слой. Служителите от общинската служба по земеделие
оказват съдействие на земеделските стопани
при извършване на прегледа.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В срока по ал. 3 земеделските стопани
могат да подават предложения и възражения
до министъра на земеделието и храните по
одобрен образец – чрез автоматично генериране от интернет страницата на ДФЗ, за
включване или невключване на определени
имоти или части от тях в специализирания
слой „Постоянни пасища“. При подаване на
предложени я и възра жени я земеделск ите
стопани сами или със съдействието на служител от общинската служба по земеделие
посочват идентификаторите на имотите, които
желаят да бъдат включени в предложението
или възражението.“
§ 17. Член 16ж се изменя така:
„Ч л. 16ж. (1) С пец иа л изи ра н и я т с лой
„Постоянно затревени площи“ се обновява
ежегодно до 1 март чрез включване или из-
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ключване на площи въз основа на заповеди
на министъра на земеделието и храните по
чл. 33а, ал. 3, чл. 33б, ал. 2 ЗПЗП и решения
за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, издадени
по реда на глава пета от Закона за опазване
на земеделските земи.
(2) След приключване на обновяването
по ал. 1 Министерството на земеделието и
храните предоставя актуализирания специализиран слой „Постоянно затревени площи“
на ДФЗ – РА за извършване на административни проверки на подадените заявления за
подпомагане съгласно чл. 37, ал. 2 ЗПЗП.“
§ 18. Член 16з се изменя така:
„Чл. 16з. (1) Земеделски стопанин, който
иска да преобразува или разорава собствени
постоянно затревени площи, включени в слой
„Постоянно затревени площи“, подава в срок
от 1 октомври до 31 януари заявление до
министъра на земеделието и храните. В заявлението се посочват причините за искането,
постоянно затревените площи, за които се иска
преобразуване или разораване, и площите в
стопанството, които ще бъдат преобразувани
в постоянно затревени площи.
(2) Министърът на земеделието и храните
може в срок до 1 март по изключение да
разреши със заповед преобразуване или ра
зораване на постоянни затревени площи извън
площите по чл. 16д, ал. 2, когато площите в
стопанството, които ще бъдат преобразувани
в постоянно затревена площ, са равни или поголеми по размер от постоянно затревените
площи, които се преобразуват или разорават.
(3) Площите, преобразувани в постоянно
затревени площи, се считат за постоянно
затревени площи от първия ден на преобразуването и се използват за отглеждане на
трева или друг тревен фураж най-малко пет
последователни години, считано от датата на
тяхното преобразуване.“
§ 19. Член 16и се изменя така:
„Ч л. 16и. (1) Държавен фон д „Земеделие“ – Разплащателна агенция, контролира
по реда на чл. 37 ЗПЗП спазването от земеделските стопани на забраната за преобразуване и раз ораване на постоянно затревени
площи, включени в слой „Постоянно затревени площи“.
(2) Когато при извършване на теренна
проверка по чл. 16а, ал. 4 бъде установено
преобразуване или разораване на постоянно
затревени площи, констатацията се отразява
в контролния доклад за проверката.
(3) Министърът на земеделието и храните
може да възложи със заповед извършването
на контрол по ал. 1 и на общинските служби
по земеделие.“
§ 20. Член 17 се отменя.
§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. идентификация на земеделския стопанин, който отглежда животните, и регистрационния номер на животновъдния обект, в
който се отглеждат животните;“.
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2. В т. 5 думата „приложените“ се заменя
с „извършените“.
§ 22. В чл. 22, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Наредба
№ 61 за условията и реда за идентификация
на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за
идентифицираните животни и регистрираните
обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.)“ се заменят с
„Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на
животните и използването им, условията и
контрола по събиране, въвеждане, поддържане
и използване на информацията в интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните (ДВ, бр. 90
от 2013 г.)“.
2. В т. 2 след думата „преживни“ се добавя
„и еднокопитни“.
§ 23. В чл. 29, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „орган“ се добавя „по
чл. 2а, ал. 2, т. 2 ЗПЗП“.
2. В т. 4 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 24. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 1 и 2 се отменят.
§ 25. Навсякъде в наредбата:
1. думите „Площи в добро земеделско
състояние“ се заменят с „Площи, допустими
за подпомагане“;
2. ду мите „блоковете на земеделск ите
стопанства/блоковете на земеделското стопанство“ се заменят с „площите, допустими
за подпомагане“;
3. думите „Постоянни пасища“ се заменят
с „Постоянно затревени площи“;
4. преди съкращението „ЗПЗП“ се добавя
„от“;
5. думите „системата за регистрация на
кандидатите и на заявленията за подпомагане“
се заменят със „системата за регистрация на
кандидатите, на заявленията за подпомагане
и на заявките за плащане“;
6. думите „Българската агенция за безопасност на храните“ се заменят с „Българската
агенция по безопасност на храните“.
Министър:
Десислава Танева
1376

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и мерки
за директни плащания (обн., ДВ, бр. 22 от
2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14, 19, 22 и
55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г.
и бр. 22 от 2014 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за подаване на заявления за подпомагане по следните схеми и мерки на Общата
селскостопанска политика (ОСП):
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1. схема за единно п лащане на п лощ
(СЕПП);
2. схема за плащане за селскостопански
практики, които са благоприятни за климата
и околната среда – зелени директни плащания (ЗДП);
3. схема за преразпределително плащане
(СПП);
4. схема за млади земеделски стопани
(МЗС);
5. схема за дребни земеделски стопани
(ДЗС);
6. схема за обвързано подпомагане за
млечни крави (СМК);
7. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ);
8. схема за обвързано подпомагане за
млечни крави и/или месодайни крави под
селекционен контрол (ЕЖСК);
9. схема за обвързано подпомагане за овцемайки и/или кози-майки (ДПЖ);
10. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен
контрол (ДЖСК);
11. схема за обвързано подпомагане за
биволи (Биволи);
12. схема за обвързано подпомагане за
плодове (СП);
13. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (СЗ);
14. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – оранжерийно производство (СЗо);
15. схема за обвързано подпомагане за
протеинови култури (СПК);
16. специално плащане за култура – памук
(Памук);
17. схема за преходна национална помощ
за земеделска земя на хектар (ПНДП);
18. схема за преходна национална помощ за
тютюн, необвързана с производството (ПНДТ);
19. схема за преходна национална помощ
за говеда, необвързана с производството
(ПНДЖ1);
20. схема за преходна национална помощ
за овце-майки и кози-майки, обвързана с
производството (ПНДЖ3);
21. мярка 10 „Агроекология и климат“
(Мярка 10);
22. м я рка 11 „Биолог и чно земеделие“
(Мярка 11);
23. мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“
и Рамковата директива за водите“ (Мярка 12);
24. м ярка 13 „Плащани я за райони с
природни или други специфични ограничения“ – подмярка 13.1. Компенсационни плащания в планински райони/(НР1) и подмярка
13.2. Компенсационни плащания за други
райони, засегнати от значителни природни
ограничения/(НР2);
25. мярка 214 „Агроекологични плащания“
от ПРСР 2007 – 2013 (АЕП).“
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§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „животни“ се добавя
„и отговарят на изискванията на чл. 41, ал. 1
от Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП)“.
2. В ал. 2 думата „общо“ се заличава.
§ 3. В чл. 2а, ал. 2, т. 4 думите „или ал. 12“
се заличават.
§ 4. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявлението за подпомагане съдържа:
1. данни за идентификацията на кандидата
за подпомагане, определени в чл. 3, ал. 2 на
Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на Интегрираната система за администриране
и контрол;
2. схемите и/или мерките, по които се
иска подпомагане;
3. данни за идентификацията на земеделските парцели, за които се кандидатства за
подпомагане, включително:
а) площта на парцела в хектари до втория
десетичен знак;
б) местонахождението на парцела, определено върху картен материал от Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК);
в) начина на ползване на парцела (култура);
г) поливност;
д) основание за ползване;
е) площи с биологично земеделие или в
преход към биологично земеделие;
ж) сорт памук, когато се кандидатства по
чл. 1, т. 16;
4. данни за идентификацията на екологично
насочените площи, посочени от кандидата:
а) местонахождение;
б) вид;
в) площ, изчислена съобразно коефициентите по приложение към наредбата по чл. 38а,
ал. 4 ЗПЗП;
5. резултати от автоматизирани проверки;
6. таблици с данни за идентификацията
на животните и пчелите, регистрирани в
Системата за идентификация и регистрация
на животните (СИРЖ) по чл. 30, ал. 2, т. 3
ЗПЗП, поддържана от Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ), по видове,
включително:
а) брой говеда, регистрирани в СИРЖ в
животновъден обект на името на кандидата
към референтната дата 28 февруари 2009 г.,
и/и л и би вол и, рег ис т ри ра н и в СИРЖ в
животновъден обект на името на кандидата
към референтната дата 28 февруари 2009 г.,
допустими за подпомагане по схемата за
преходна национална помощ, необвързана с
производството (ПНДЖ1);
б) за кандидатстване по схемите за подпомагане, обвързани с производство – таблица за животните, регистрирани в СИРЖ
в животновъден обект, собствен или нает от
кандидата, към датата на подаване на заяв-
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лението и допустими за подпомагане по тези
схеми, с посочване на техния вид, категория,
порода, предназначение, ушна марка/паспорт/
електронен идентификационен (ЕИД) номер
за всяко животно;
в) за кандидатстване по мярка „Агроекологични плащания“, мярка „Агроекология
и к лимат“ и м ярка „Биологично земеделие“ – таблица за животните, регистрирани
в СИРЖ на БАБХ на името на кандидата
като техен собственик или собственик на
животновъдния обект, към датата на подаване
на заявлението и допустими за подпомагане
по посочените мерки, с посочване за всяко
животно на неговия вид, порода, ушна марка/
паспорт/електронен идентификационен (ЕИД)
номер и други данни;
7. приложение за кандидатстване за агроекологични плащания, в което се попълват
всички общи части и декларации, както и
полетата и декларациите за съответното направление, за които се кандидатства; в случай
че лицето кандидатства за поредна година
с площи и е намалил площта, за която има
поет агроекологичен ангажимент, той следва
да декларира това в приложението и да представи обяснение за намалението;
8. приложение за кандидатстване по мярка
„Агроекология и климат“, в което се попълват всички общи части и декларации, както
и полетата и декларациите за съответното
направление, за които се кандидатства; в
случай че лицето кандидатства за поредна
година с площи и е намалил площта, за която
има поет агроекологичен ангажимент, той
следва да декларира това в приложението и
да представи обяснение за намалението;
9. приложение за кандидатстване по мярка
„Биологично земеделие“, в което се попълват
всички общи части и декларации, както и
полетата и декларациите за съответното направление, за които се кандидатства; в случай
че лицето кандидатства за поредна година
с площи и е намалил площта, за която има
поет агроекологичен ангажимент, той следва
да декларира това в приложението и да представи обяснение за намалението;
10. общи и специфични декларации по
заявените от кандидата схеми и мерки за
подпомагане;
11. декларация за запознаване с определенията за нередност;
12. декларация за администриране на лични
данни по Закона за защита на личните данни.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думата „общо“ се заличава.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Кандидатите по схемата за дребни
земеделски стопани подават заявление за
подпомагане съгласно чл. 2, ал. 2 и в сроковете по ал. 1, както и заявление за включване
в схемата в срок до 15 октомври 2015 г. по
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образец. Заявлението за включване в схемата
не отменя задължението на кандидатите да
подават заявление за подпомагане по чл. 2,
ал. 2 всяка следваща година.“
§ 6. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Системата за регистрация
на кандидатите и на заявленията за подпомагане (СРКЗП)“ се заменят със „Системата за
регистрация на кандидатите, на заявленията
за подпомагане и на заявките за плащане
(СРКЗПЗП)“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1:
аа) в буква „в“ думите „Площи в добро
земеделско състояние“ се заменят с „Площи,
допустими за подпомагане“;
бб) създава се буква „з“:
„з) слой на местообитанията на червеногушите гъски.“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. имотите, за които към датата на подаване на заявлението в ОСЗ има информация,
че кандидатът ползва на правно основание по
чл. 2а, ал. 2 и същите са регистрирани по реда
на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на
Картата на възстановената собственост, в т. ч.:
а) граници и местоположение на масивите
по чл. 37в, ал. 4 или 10 ЗСПЗЗ, разпределени
на кандидата за текущата стопанска година;
б) сума от площите на регистрираните
правни основания за съответното землище
(ЕК АТТЕ);“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидатът получава от ОСЗ разпечатана „Таблица за отглежданите животни за
кандидатстване по схема за преходна национална помощ, необвързана с производството“,
попълнена с наличните в ИСАК данни за
животните, за всички регистрирани в СИРЖ
вписани говеда и биволи към съответната
референтна дата в животновъдни обекти на
името на кандидата.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кандидатът получава от ОСЗ разпечатана „Таблица за отглежданите животни за
кандидатстване по схеми и мерки за подпомагане, обвързани с производството“, попълнена с наличните в ИСАК данни, за всички
регистрирани в СИРЖ на името на кандидата
животни (негова собственост или отглеждани
в обект, регистриран на негово име).“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Общите заявления“ се
заменят със „Заявленията“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявяване за подпомагане на постоянни
или временни пасища се извършва при спазване на гъстота от минимум 0,15 животинска
единица (ЖЕ) на хектар.“
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§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Не се допуска заявяването на банкова
сметка с титуляр, различен от кандидата.“
2. В ал. 2 думите „Общото заявление“ се
заменя със „Заявлението“.
3. В ал. 3 думата „общото“ се заличава и
след думата „заявление“ се добавят думите
„за подпомагане“
4. В ал. 4 думите „общото заявление за
директно подпомагане“ се заменят със „заявлението за подпомагане“.
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Функциите по въвеждане на данните
в СРКЗП се изпълняват от ОСЗ по чл. 9,
ал. 1 в периода от 1 март до окончателното
им въвеждане.“
6. В ал. 8 думата „общо“ се заличава и
думите „Прилагане схемите и мерките за
подпомагане“ се заменят с „Прилагане на
схемите и мерките за подпомагане“.
§ 11. В чл. 10а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служителите от ОСЗ при въвеждане
на данните по чл. 7 и 8 могат да стартират
автоматизирани проверки на въведените данни в СРКЗП и да визуализират резултата от
тях. Визуализираният резултат показва типа
на установените грешки и несъответствия.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се отменя.
§ 12. Създава се чл. 10б:
„Чл. 10б. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, уведомява кандидата
чрез уведомително писмо за извършените
оторизации по схемите и мерките по чл. 1.“
§ 13. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „и 2“ се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Промените по ал. 1 се правят чрез
представяне на попълнен и подписан от кандидата и подпечатан за кандидат юридическо
лице екземпляр на заявление за подпомагане
с отбелязана секция за редакция. Екземплярът се представя за въвеждане на данните от
него в СРКЗП в съответната ОСЗ, в която
са били въведени данните от заявлението за
подпомагане на кандидата. Данните се въвеждат по реда на чл. 10, ал. 1 и заявлението
за редакция получава входяща дата, която
се счита за дата на подаване на промените
в ДФЗ – РА.“
§ 14. В чл. 12 ал. 5 се отменя.
§ 15. В чл. 13, ал. 1 числото „10“ се заменя
с „15“.
§ 16. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „общото заявление“ се
заменя със „заявлението“.
2. Алинея 8 се изменя така:
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„(8) Встъпване в правата и задълженията
на прехвърлителя на предприятие по ал. 4 не
може да се извърши по отношение на схемите
за преходна национална помощ за говеда и тютюн и схемата за дребни земеделски стопани.“
§ 17. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Подаването на заявление за подпомагане с данните и декларациите по чл. 3, на
заявление за регистрация по чл. 3а и на дек
ларациите по чл. 33 от наредбата по чл. 38а,
ал. 4 ЗПЗП и подписването на заявленията и
съпровождащите приложения се извършват
лично от кандидата или от упълномощено
лице с нотариално заверено пълномощно.“
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 кандидатите за
подпомагане трябва да се явят в съответната
ОПМСП в срок до 20 работни дни от получаване на уведомителните писма, но не по-късно
от 1 декември в годината на кандидатстване.
Ако някой от кандидатите за подпомагане не се
яви в този срок, Разплащателната агенция му
налага санкции съгласно чл. 19 от Делегиран
Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ L 181 от 20.06.2014 г.), след
прилагане на процедурата за съпоставяне на
заявена и допустима площ във физическия
блок, когато общата допустима за подпомагане площ на физическия блок е по-малка от
общата площ на заявените блокове на земеделските стопанства, отказва да му изплати
субсидия за застъпените площи.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато уведомителното писмо с обратна разписка не може да бъде връчено
на кандидата и са изчерпани останалите
възможности, предвидени в АПК, ОПМСП
изготвя констативен протокол и оповестява
публично уведомлението на видно място в
своето помещение и на интернет страницата
на ДФЗ – РА или по друг обичаен начин. В
този случай срокът по ал. 3 започва да тече
от датата на оповестяването.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато за една и съща площ, за която е
установено застъпване, са предоставени документи по чл. 2а, ал. 2, доказващи правото на
ползване от двама или повече от кандидатите,
и когато никой от кандидатите не е предоставил такива документи, Разплащателната
агенция им налага санкции съгласно чл. 19
от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014, след
прилагане на процедурата за съпоставяне на
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заявена и допустима площ във физическия
блок, когато общата допустима за подпомагане
площ на физическия блок е по-малка от общата
площ на заявените блокове на земеделските
стопанства, отказва изплащането на субсидии
за застъпената площ на всички кандидати.“
4. В ал. 8 думите „чл. 58 от Регламент
№ 1122/2009“ се заменят с „чл. 19 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014“.
§ 19. В чл. 18, ал. 1 думите „Наредба № 5
от 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за
плащане на площ и за общите и регионални
критерии за постоянни пасища“ се заменят с
„Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи
за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ (ДВ, бр. 15 от 2015 г.)“.
§ 20. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 буква „е“ се изменя така:
„е) принудително отчуждаване на голяма
част от стопанството, ако това не се е очаквало към деня на подаване на заявлението за
подпомагане по чл. 1.“
2. Създава се т. 6:
„6. „Животинска единица“ са единиците,
определени в Приложение II „Коефициенти
на преобразуване на животните в животински единици, посочени в чл. 9, параграф 2“
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014
на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне
на правила за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ОВ L,
бр. 227 от 31 юли 2014 г.), както следва:
а) бикове, крави и други животни от рода
на едрия рогат добитък на възраст над две
години и животни от семейство коне на възраст над шест месеца – 1,0 ЖЕ;
б) животни от рода на едрия рогат добитък
на възраст от шест месеца до две години –
0,6 ЖЕ;
в) животни от рода на едрия рогат добитък
на възраст под шест месеца – 0,4 ЖЕ;
г) животни от рода на овцете и козите – 0,15 ЖЕ;
д) свине за разплод > 50 kg – 0,5 ЖЕ;
е) други свине – 0,3 ЖЕ.“
§ 21. В преходните разпоредби се създава
§ 1в:
„§ 1в. Кандидатите по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР за периода
2007 – 2013 г., които са поели агроекологичен
анга ж имент, продъл жават да изпълн яват
същия и подават заявление за плащане до
изтичането му.“
§ 22. Навсякъде в наредбата преди съкращението „ЗПЗП“ се добавя „от“.
§ 23. Приложението се изменя така:
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„Приложение

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2015
Форма за физически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ
СЧИТА ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име
ЕГН / ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

УРН

Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2015
Форма за ЕТ/Юридически лица

Дата на подаване

С ПОДАВАНЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ РЕГИСТРАЦИЯ В ИСАК. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО И ЩЕ СЕ СЧИТА
ЗА ПОДАДЕНО САМО СЛЕД КАТО СТЕ УДОСТОВЕРИЛИ С ПОДПИС СЪГЛАСИЕТО СИ С РАЗПЕЧАТАНИТЕ ДАННИ ОТ ИСАК.

Данни за кандидата (ЕТ/ЮЛ)
Фирма
ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2015
Форма за физически лица

Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за
кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи и/или животни, които не са налични в
заявлението за подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на парцели/схеми/животни

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Лична карта/паспорт №
Телефон
Адрес за кореспонденция
Електронна поща (e-mail)

Пол
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол
(ЕЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки (ДПЖ)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекологични плащания (Мярка 214 от ПРСР 2007-2013)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Общи декларации:
1.
2.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013
3. Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
4. Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
5. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
6. Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
7. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните
представители на Европейската комисия за извършване на проверки;
8. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка на земеделското стопанство или ще осигуря
присъствието на упълномощен представител;
9. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
10. Запознат съм, че финансовата субсидия за СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, СМК, СКЮ, ЕЖСК, ДПЖ, ДЖСК, схема за биволи, СП, СЗ,
СЗо, СПК и схема за култура – памук се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ); за компенсаторните
плащания по Мерки 214, 10, 11, 12 и 13/НР се изплащат от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР); за схемите за преходна национална помощ - ПНДП, ПНДТ, ПНДЖ1 и ПНДЖ3 от националния бюджет на Република
България;
11. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП не по-късно от първи декември
в годината на кандидатстване. Освен изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на
интернет страницата на ДФЗ, в системата за индивидуална справка;

Подпис
12. Декларирам, че упражнявам и дейност, свързана с изброените съгласно чл. 9, параграф 2 от Регламент № 1307/2013.
Експлоатация на летища

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил директни плащания над левовата равностойност на
3000 евро или за първа година подавам заявления по директни плащания и експлоатирам летища и/или железопътни услуги
и/или водни съоръжения и/или услуги в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих е
необходимо да отговарям на изискванията на чл. 38б, ал. 3 от ЗПЗП, които ще докажа чрез предоставяне на документи до
изтичане на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане за настоящата кампания.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани
площи (СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, СП, СЗ, СЗо, СПК, ПНДП, Схема за памук, МЯРКА 214, МЯРКА 10,
МЯРКА 11, МЯРКА 12, МЯРКА 13/НР):
1.
2.
3.

Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината;
Запознат съм, че заявените площи е необходимо да отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2,
3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на
декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на слой „Постоянно затревени площи”, одобрен със заповед
на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 16д, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г.

Подпис
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Декларации, задължителни при участие по схемата за единно плащане на площ (СЕПП):
1.

2.
3.

Запознат съм, че плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на
150 000 евро за съответната година и не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на
300 000 евро след приспадане на свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално съм изплатил,
включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост;
Запознат съм, че се прилагат намаления на плащанията и по отношение на земеделски стопани, за които е установено, че след
18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия с цел избягване на намаленията и тавана на плащанията по схемата;
Декларирам, че възнагражденията за труд, свързани със селскостопанската ми дейност, включително данъците и вноските за
социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, които реално съм изплатил през предходната календарна година са в
размер на:

..........................лв.
Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема преразпределително плащане (СПП):
1.
2.

Запознат съм, че имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на подпомагане по СЕПП;
Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че след 18 октомври 2011 г. са
разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от плащане по схемата за преразпределително плащане,
както и на земеделски стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за селскостопански практики, които са
благоприятни за климата и околната среда - Зелени директни плащания (ЗДП):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запознат съм, че за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година съм задължен да спазвам на всичките
си допустими хектари по СЕПП, доколкото са приложими за стопанството ми, селскостопанските практики, благоприятни за
климата и за околната среда, съгласно изискванията на чл. 43 от Регламент № 1307/2013;
Запознат съм, че във връзка с диверсификацията Държавен фонд „Земеделие” изчислява дяловете на различните култури,
отглеждани върху обработваема земя в периода 15 май – 15 юли на годината на кандидатстване;
Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на
декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на екологично чувствителни постоянно затревени площи, по
реда на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013
Запознат съм, че включените площи в слой „Постоянно затревени площи” могат да се декларират за подпомагане само като
постоянно затревени площи;
Запознат съм, че ако заявените от мен в настоящото заявление обработваеми земи са с размер по-голям от 15 ха е необходимо
да поддържам минимум 5% от тях като една или повече екологично насочени площи;
Запознат съм, че за декларираните от мен площи с биологично земеделие в заявлението за подпомагане съм освободен от
изискванията за ЗДП. По отношение на площите, които не са декларирани като биологично производство трябва да изпълнявам
селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за млади земеделски стопани (МЗС):
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Запознат съм, че при заявяване на схемата имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право
на подпомагане по СЕПП;
Декларирам, че през първата година на заявяване на схемата съм на не повече от 40 години;
Декларирам, че съм запознат с условието да отговарям на изискванията за придобити професионални умения и познания в
областта на земеделието, за които е необходимо в срок до 1 декември на годината на подаване на заявлението да предоставя в
съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие” документи, които ги удостоверяват, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата,
издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм, че плащането се отпуска за срок най-много 5 години, като този срок се намалява с броя на годините, които са
изминали от създаването на стопанството;
Запознат съм, че когато се установи, че кандидат по схемата е предоставил неверни сведения, за да докаже, че изпълнява
задълженията си по схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която бенефициентът е получил или би получил
съгласно изискванията на чл. 21, параграф 1 от Регламент № 640/2014.
Дата на създаване на стопанството ...........................

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК):
1.
2.
3.
4.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и животните отговарят на
изискванията на чл. 19, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм с изискването, животновъдният обект да е категоризиран по реда на чл. 2 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния
ден за подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с
предназначение за производство на мляко.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници
(СКЮ):
1.
2.
3.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави и/или юници с предназначение за производство на месо и животните
отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с
предназначение за производство на месо.

Подпис
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни
крави под селекционен контрол (ЕЖСК):
1.
2.
3.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и/или с предназначение за
производство на месо и/или юници и съм запознат с условието, че декларираните животни е необходимо да отговарят на
изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да
отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 5 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки
(ДПЖ):
1.
2.

Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце майки и/или кози майки най-малко 80 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм, че заявените от мен овце майки и/или кози майки е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2 от
Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под
селекционен контрол (ДЖСК):
1.
2.
3.

Декларирам, че съм запознат с условието, че заявените от мен овце-майки и/или кози-майки е необходимо да отговарят на
изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да
отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 5 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня,
следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи):
1.
2.

Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм, че заявените от мен биволи е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 2 от Наредбата, издадена
на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП.

Подпис
Декларации, задължителни по схеми за обвързано подпомагане за плодове (СП), зеленчуци (СЗ) и
зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо):
1.
2.

Декларирам, че съм запознат с изискването, че по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци-оранжерийно производство е
необходимо да получа поне минималния добив от заявените култури от декларираните по схемата площи съгласно списъка от
Приложение № 5 на Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм, че в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, е необходимо да
представя в областната дирекция на ДФ „Земеделие” декларация по образец за произведената през годината на кандидатстване
продукция, както и документи, които доказват нейната реализация.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар
(ПНДП):
1.

Запознат съм, че по схемата за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са допустими всички земеделски
площи на територията на страната, които са допустими по СЕПП с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и
ливади), площите, на които се отглеждат винени сортове лозя и тютюн.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за тютюн,
необвързана с производството (ПНДТ):
1.

2.
3.

Декларирам, че продължавам да извършвам земеделска дейност и съм запознат, че това изискване се приема за изпълнено,
когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
- съм регистриран по реда на чл. 7 от ЗПЗП или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на селскостопанско животно, животновъден обект с поне едно животно или пчелно семейство, регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на
храните и/или
- съм декларирал най-малко 0,1 хектара земеделска площ за настоящата кампания;
През поне една от годините 2007, 2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и
тютюневите изделия;
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството (ПНДЖ1):
1.

Запознат съм, че допустими за подпомагане по схемата са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска
дейност и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си
поне 70% от референтния брой животни.

Подпис
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Заявление за подпомагане. ФЛ УРН:

ВЕСТНИК

УИН: попълва се служебно

С Т Р. 1 2 7
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Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за овце майки
и/или кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3):
1.

Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата ПНДЖ3 наймалко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

Подпис
Декларации, задължителни при участие за специално плащане за култура памук (Памук):
1.

2.
3.

Декларирам, че заявените в настоящото заявление количества памук са произведени на територията на страната, а
използваните сортове при производството са вписани в Сортовата листа на Република България за настоящата година или в
Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
Декларирам, че съм запознат с изискването минималната гъстота на посевите ми на памук да е не по-малко от 8000 бр./дка;
Запознат съм, че е необходимо да предоставя сключен договор за изкупуване на произведената от мен качествена продукция от
памук в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие”.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка 13 – Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения (Подмярка 13.1/НР1 и Подмярка 13.2/НР2):
1.
2.

Запознат съм със задължението при поет преди 2014г. многогодишен ангажимент по мярка 211 (НР1) да извършвам земеделска
дейност и да заявявам площи с природни ограничения в планинските райони най-малко 5 (пет) последователни години след
първото плащане;
Запознат съм със задължението при поет многогодишен ангажимент по мярка 212 (НР2) да извършвам земеделска дейност и да
заявявам площи с ограничения, различни от планинските райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото
плащане.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата
директива за водите (Мярка 12):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива
2009/147/ЕО, съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените
зони по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗБР;
Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам
режимите определени в него;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по Мярка 12 и мярка 11
„Биологично земеделие”, за които има забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по Мярка 12 и Мярка 214 с изключение при
комбиниране на дейности по Мярка 12 с направление въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите по Мярка
214;
Запознат съм с изискването, че не мога да заявявам площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи
с висока природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура
2000 с влезли в сила заповеди.

Подпис

Общи документи за физически лица
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие на договор с контролиращо лице /в случай на деклариране на площи с биологично
земеделие/

Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

№

№

1

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

5

6

Напояване
7

Площ (ха)
8

9

СЕПП

Биологичен или в преход

10

12

Подпис/Дата

11

Схеми/Мерки за подпомагане

13

14

3

4

Номер на парцел от ИСАК
5

Култура код

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

16

Н2000 (мярка 12)
7

Сорт памук

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)
15

Землище

2

№

1

4

Номер на парцел от ИСАК

5

Култура код

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

Подпис/Дата

7

Сорт

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

Номер на БЗС от ИСАК

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2/НР2
17

ДЪРЖАВЕН

Номер на БЗС от ИСАК

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура памук 2015

4

ПНДП
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Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2015

2

Землище

2

Землище

1

СП, СЗ, СЗо, СПК

Таблица на използваните парцели 2015

АЕП (Мярка 214)

Данни за идентификация на парцела

Култура код

УИН: попълва се служебно

Агроекология и климат
(Мярка 10)

Заявление за подпомагане. ФЛ УРН:

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 16

3
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ВЕСТНИК

Подпис/Дата

ДЪРЖАВЕН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)

Специално плащане за култура – памук (Памук)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)

Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2015

Заявление за подпомагане. ФЛ УРН:

БРОЙ 16
С Т Р. 1 2 9

2

1

3

Код култура

Площ (бр)
Площ (л.м.)
Площ (л.м.)

Езерца
Изолирани дървета
Канали и открити водни течения
Редица от дървета

10

6

30

ВЕСТНИК

Подпис/Дата

1.5
1.5

ДЪРЖАВЕН

Подпис/Дата

Площ (ха)
Площ (ха)

Групи от дървета

10

9

Площ (л.м.)
Площ (л.м.)

9

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица

9

Площ (л.м.)

2

Площ (л.м.)

Буферни ивици
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)

0.3

0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Тераси
Площ (л.м.)

0.7

Площи с азотфиксиращи култури

6

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

5

Декларирана площ на парцел
(ха)
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Угар

4

Наименование на културата / ЕНП

УИН: попълва се служебно

130

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане. ФЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 16

УИН: попълва се служебно

2

1

Площ (бр)
Площ (л.м.)
Площ (л.м.)

Изолирани дървета

Канали и открити водни течения

Редица от дървета

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

=(Колона2*6)/10000

=(Колона2*30)/10000

=(Колона2*1.5)

Подпис/Дата

ха с ЕНП

% ЕНП

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ....................

Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи ....................

ха

4

% ЕНП
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ДЪРЖАВЕН

За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП, равни на ....................

Площ (ха)

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица
Площ (ха)

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Езерца

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Буферни ивици
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без
производство
Синори (полски граници)

Групи от дървета

=(Колона2*2)/10000

Площ (л.м.)

Тераси

=(Колона2*10)/10000

=Колона 2*0.3
Площ (л.м.)

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*0.7
=Колона 2*0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

ЕНП (ха)

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

Угар

ОБЩО:

Декларирана площ (ха)

Наименование на културата / ЕНП

Таблица на декларираните ЕНП общо

Заявление за подпомагане. ФЛ УРН:

БРОЙ 16
С Т Р. 1 3 1

2

3

1

1

ЕКАТТЕ

2

№

4

9

10

11

12

13

14

4

Стар № на
пчелина
5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ

6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

7

Деклариран брой
пчелни
семейства в
пчелина

16

Подпис/Дата

15

Подпис/Дата

8

Дата на
деклариране

Подпис/Дата

18

9

Мярка 214

17

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

10

Мярка 11

19

20

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

8

2

Схема/Направление

Подпис/Дата

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2015

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията
му в БАБХ/

7

Пол

Таблица за отглежданите животни 2015

1

ЖО №

ДЪРЖАВЕН

№

Вид

4

Селекционен
контрол

Подпис/Дата

3

Предназначение

Биволи

2

СМК, СКЮ, ЕЖСК

1

Ушна марка/ ЕИД
номер

ПНДЖ 1

ДЖСК

Говеда

Порода

Общ брой по видове, за
които кандидатствам
през текущата кампания

Биволи

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Мярка 214
на площ

Вид

Собственик/
наемател на ЖО

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството

Мярка 214
на животинска
единица

132

ДПЖ, ПНДЖ 3
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Мярка 10
на животинска
единица

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ, необвързана с
производството

Собствено
животно

УИН: попълва се служебно

Мярка 10
на площ

Заявление за подпомагане. ФЛ УРН:

Мярка 11

С Т Р.
БРОЙ 16

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2015
Форма за ЕТ/Юридически лица

Този документ се попълва служебно, подписва се от кандидата за подпомагане и съдържа предварително регистрираните в ИСАК данни за
кандидата, по които ДФ "Земеделие" ще извърши проверки и ще оторизира съответните субсидии. Площи и/или животни, които не са налични в
заявлението за подпомагане не са обект на подпомагане по схемите и мерките на директни плащания!

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на парцели/схеми/животни

Данни за кандидата (ЕТ/Юридическо лице)
Фирма

УРН

Тип на организацията

ЕИК по БУЛСТАТ

Регистрация в търговския регистър
Управляващо лице
Дата на раждане
Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон
Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

ЕГН/ЛНЧ
Пол
Мобилен

Упълномощено лице за подаване на заявлението
Име, презиме, фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта/паспорт №
Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол
(ЕЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки (ДПЖ)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

УИН: попълва се служебно
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Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и/или кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекологични плащания (Мярка 214 от ПРСР 2007-2013)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Общи декларации:
1.
2.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
4. Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
5. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
6. Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
7. Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните
представители на Европейската комисия за извършване на проверки;
8. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на проверка на земеделското стопанство или ще осигуря
присъствието на упълномощен представител;
9. В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
10. Запознат съм, че финансовата субсидия за СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, СМК, СКЮ, ЕЖСК, ДПЖ, ДЖСК, схема за биволи, СП, СЗ,
СЗо, СПК и схема за култура – памук се изплаща от Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ); за компенсаторните
плащания по Мерки 214, 10, 11, 12 и 13/НР се изплащат от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР); за схемите за преходна национална помощ - ПНДП, ПНДТ, ПНДЖ1 и ПНДЖ3 от националния бюджет на Република
България;
11. Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП в срок до 20 дни след
получаване на уведомителното писмо и не по-късно от първи декември в годината на кандидатстване. Освен изпращаните от
ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет страницата на ДФЗ, в системата за
индивидуална справка;

Подпис
12. Декларирам, че упражнявам и дейност, свързана с изброените съгласно чл. 9, параграф 2 от Регламент № 1307/2013.
Експлоатация на летища

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

Държавни или общински предприятия и техните подразделения

ДА

НЕ

Запознат съм с изискването, че ако през предходната година съм получил директни плащания над левовата равностойност на
3000 евро или за първа година подавам заявления по директни плащания и експлоатирам летища и/или железопътни услуги
и/или водни съоръжения и/или услуги в сферата на недвижимите имоти и/или спортни игрища и/или места за отдих и/или
държавни или общински предприятия и техните подразделения е необходимо да отговарям на изискванията на чл. 38б, ал. 3 от
ЗПЗП, които ще докажа чрез предоставяне на документи до изтичане на крайния срок за подаване на заявления за подпомагане
за настоящата кампания.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схеми и мерки за подпомагане базирани на декларирани
площи (СЕПП, СПП, ЗДП, МЗС, СП, СЗ, СЗо, СПК, ПНДП, Схема за памук, МЯРКА 214, МЯРКА 10,
МЯРКА 11, МЯРКА 12, МЯРКА 13/НР):
1.

Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:

2.
3.

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно
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№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината;
Запознат съм, че заявените площи е необходимо да отговарят на условията за подпомагане по смисъла на чл. 32, параграфи 2,
3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на
декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на слой „Постоянно затревени площи”, одобрен със заповед
на министъра на земеделието и храните по реда на чл. 16д, ал. 2 от Наредба № 105 от 2006 г.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схемата за единно плащане на площ (СЕПП):
1.

2.
3.

Запознат съм, че плащанията по СЕПП се намаляват с 5% за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на
150 000 евро за съответната година и не се извършват плащания по СЕПП, които надвишават левовата равностойност на
300 000 евро след приспадане на свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално съм изплатил,
включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост;
Запознат съм, че се прилагат намаления на плащанията и по отношение на земеделски стопани, за които е установено, че след
18 октомври 2011 г. изкуствено са създали условия с цел избягване на намаленията и тавана на плащанията по схемата;
Декларирам, че възнагражденията за труд, свързани със селскостопанската ми дейност, включително данъците и вноските за
социално осигуряване, свързани с трудовата заетост, които реално съм изплатил през предходната календарна година са в
размер на:

..........................лв.
Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема преразпределително плащане (СПП):
1.
2.

Запознат съм, че имам право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които имам право на подпомагане по СЕПП;
Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че след 18 октомври 2011 г. са
разделили стопанството си единствено с цел да се облагодетелстват от плащане по схемата за преразпределително плащане,
както и на земеделски стопани, чиито стопанства са резултат на такова разделяне.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за селскостопански практики, които са
благоприятни за климата и околната среда - Зелени директни плащания (ЗДП):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запознат съм, че за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година съм задължен да спазвам на всичките
си допустими хектари по СЕПП, доколкото са приложими за стопанството ми, селскостопанските практики, благоприятни за
климата и за околната среда, съгласно изискванията на чл. 43 от Регламент № 1307/2013;
Запознат съм, че във връзка с диверсификацията Държавен фонд „Земеделие” изчислява дяловете на различните култури,
отглеждани върху обработваема земя в периода 15 май – 15 юли на годината на кандидатстване;
Запознат съм, че към датата на подаване на настоящото заявление, съществува забрана за преобразуване и разораване на
декларираните от мен площи за подпомагане, попадащи в обхвата на екологично чувствителни постоянно затревени площи по
реда на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм, че включените площи в слой „Постоянно затревени площи” могат да се декларират за подпомагане само като
постоянно затревени площи;
Запознат съм, че ако заявените от мен в настоящото заявление обработваеми земи са с размер по-голям от 15 ха е необходимо
да поддържам минимум 5% от тях като една или повече екологично насочени площи;
Запознат съм, че за декларираните от мен площи с биологично земеделие в заявлението за подпомагане съм освободен от
изискванията за ЗДП. По отношение на площите, които не са декларирани като биологично производство трябва да изпълнявам
селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за млади земеделски стопани (МЗС):
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Запознат съм, че при заявяване на схемата ЕТ/ЮЛ има право на допълнително подпомагане за първите до 30 ха, за които има
право на подпомагане по СЕПП;
Декларирам, че през първата година на заявяване на схемата, като лице упражняващо ефективен и дългосрочен контрол върху
ЮЛ, съм на не повече от 40 години;
Запознат съм, че ЕТ/ЮЛ може да заяви схемата, ако лицето, упражняващо ефективен и дългосрочен контрол отговаря на
условието по т. 2;
Запознат съм с условието, че като лице упражняващо ефективен и дългосрочен контрол върху ЮЛ, е необходимо да отговарям
на изискванията за придобити професионални умения и познания в областта на земеделието, за които е необходимо в срок до 1
декември на годината на подаване на заявлението да предоставя в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие”
документи, които ги удостоверяват, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм с условията, при които физически лица упражняват ефективен и дългосрочен контрол върху юридическо лице по
отношение на решенията, свързани с управлението, ползите и финансовите рискове, съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредбата,
издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм, че плащането се отпуска за срок най-много 5 години, като този срок се намалява с броя на годините, които са
изминали от създаването на стопанството;
Запознат съм, че когато се установи, че кандидат по схемата е предоставил неверни сведения, за да докаже, че изпълнява
задълженията си по схемата, се налага санкция в размер на 20% от сумата, която бенефициентът е получил или би получил
съгласно изискванията на чл. 21, параграф 1 от Регламент № 640/2014.
Дата на поемане на ефективен и дългосрочен контрол върху юридическото лице от физическите лица млади земеделски
стопани по смисъла на чл. 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на решенията, свързани с
управлението, ползите и финансовите рискове ................................г. .

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК):
1.
2.
3.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и животните отговарят на
изискванията на чл. 19, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм с изискването, животновъдният обект да е категоризиран по реда на чл. 2 от Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г.;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен млечни крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния
ден за подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:
4.

ВЕСТНИК

УИН: попълва се служебно
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Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с
предназначение за производство на мляко.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници
(СКЮ):
1.
2.
3.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави и/или юници с предназначение за производство на месо и животните
отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен крави най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм с условието, че за периода на прилагане на схемата, заявените животни подлежат на подпомагане само с
предназначение за производство на месо.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни
крави под селекционен контрол (ЕЖСК):
1.
2.
3.

Декларирам, че отглеждам заявените от мен крави с предназначение за производство на мляко и/или с предназначение за
производство на месо и/или юници и съм запознат с условието, че декларираните животни е необходимо да отговарят на
изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да
отговарят на изискванията на чл. 21, ал. 5 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки
(ДПЖ):
1.
2.

Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце майки и/или кози майки най-малко 80 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм, че заявените от мен овце майки и/или кози майки е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 22, ал. 2 от
Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под
селекционен контрол (ДЖСК):
1.
2.
3.

Декларирам, че съм запознат с условието, че заявените от мен овце-майки и/или кози-майки е необходимо да отговарят на
изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Декларирам, че заявените животни са под селекционен контрол и съм запознат с условието, че е необходимо животните да
отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 5 от Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен овце-майки и/или кози-майки най-малко 80 дни от деня,
следващ последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи):
1.
2.

Запознат съм със задължението да отглеждам заявените от мен биволи най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявления за подпомагане;
Запознат съм, че заявените от мен биволи е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 24, ал. 2 от Наредбата, издадена
на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП.

Подпис
Декларации, задължителни по схеми за обвързано подпомагане за плодове (СП), зеленчуци (СЗ) и
зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо):
1.
2.

Декларирам, че съм запознат с изискването, че по схемите за плодове, зеленчуци и зеленчуци-оранжерийно производство е
необходимо да получа поне минималния добив от заявените култури от декларираните по схемата площи съгласно списъка от
Приложение № 5 на Наредбата, издадена на основание чл. 38а, ал. 4 от ЗПЗП;
Запознат съм, че в периода от 1 до 31 януари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, е необходимо да
представя в областната дирекция на ДФ „Земеделие” декларация по образец за произведената през годината на кандидатстване
продукция, както и документи, които доказват нейната реализация.

Подпис
Декларации, задължителни по схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар
(ПНДП):
1.

Запознат съм, че по схемата за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар са допустими всички земеделски
площи на територията на страната, които са допустими по СЕПП с изключение на постоянно затревените площи (пасища, мери и
ливади), площите, на които се отглеждат винени сортове лозя и тютюн.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за тютюн,
необвързана с производството (ПНДТ):
1.

Декларирам, че продължавам да извършвам земеделска дейност и съм запознат, че това изискване се приема за изпълнено,
когато към момента на подаване на заявлението или на плащането на помощта:
- съм регистриран по реда на чл. 7 от ЗПЗП или в база данни за производителите на тютюн и/или
- съм собственик на селскостопанско животно, животновъден обект с поне едно животно или пчелно семейство, регистрирани в
Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на Българската агенция по безопасност на
храните и/или
- съм декларирал най-малко 0,1 хектара земеделска площ за настоящата кампания;
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:
2.
3.

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно
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През поне една от годините 2007, 2008 и 2009 съм отглеждал тютюн, който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и
тютюневите изделия;
Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за говеда,
необвързана с производството (ПНДЖ1):
1.

Запознат съм, че допустими за подпомагане по схемата са земеделски стопани, които продължават да извършват земеделска
дейност и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си
поне 70% от референтния брой животни.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по схема за преходна национална помощ за овце майки
и/или кози майки, обвързана с производството (ПНДЖ3):
1.

Запознат съм със задължението да отглеждам най-малко 80% от заявените овце майки и/или кози майки по схемата ПНДЖ3 наймалко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявления.

Подпис
Декларации, задължителни при участие за специално плащане за култура памук (Памук):
1.

2.
3.

Декларирам, че заявените в настоящото заявление количества памук са произведени на територията на страната, а
използваните сортове при производството са вписани в Сортовата листа на Република България за настоящата година или в
Европейския каталог на полските култури, публикувани на електронната страница на Изпълнителната агенция по
сортоизпитване, апробация и семеконтрол;
Декларирам, че съм запознат с изискването минималната гъстота на посевите ми на памук да е не по-малко от 8000 бр./дка;
Запознат съм, че е необходимо да предоставя сключен договор за изкупуване на произведената от мен качествена продукция от
памук в срок до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие”.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка 13 – Плащания за райони с природни или други
специфични ограничения (Подмярка 13.1/НР1 и Подмярка 13.2/НР2):
1.
2.

Запознат съм със задължението при поет преди 2014г. многогодишен ангажимент по мярка 211 (НР1) да извършвам земеделска
дейност и да заявявам площи с природни ограничения в планинските райони най-малко 5 (пет) последователни години след
първото плащане;
Запознат съм със задължението при поет многогодишен ангажимент по мярка 212 (НР2) да извършвам земеделска дейност и да
заявявам площи с ограничения, различни от планинските райони най-малко 5 (пет) последователни години след първото
плащане.

Подпис
Декларации, задължителни при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата
директива за водите (Мярка 12):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива
2009/147/ЕО, съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените
зони по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗБР;
Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам
режимите определени в него;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по Мярка 12 и мярка 11
„Биологично земеделие”, за които има забрана за използване на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по Мярка 12 и Мярка 214 с изключение при
комбиниране на дейности по Мярка 12 с направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” по
мярка 214;
Запознат съм с изискването, че не мога да заявявам площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи
с висока природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура
2000 с влезли в сила заповеди.

Подпис

Общи документи за ЕТ/Юридически лице
Копие на лична карта/паспорт на управляващото лице
Копие на ЛК/паспорт на упълномощеното лице /в случай на упълномощаване/
Копие от регистрация ЕИК по БУЛСТАТ с копие от Удостоверение за актуално състояние, издадено не
по-рано от 6 месеца от датата на кандидатстване или копие от регистрация в Търговския регистър
Копие на договор с контролиращо лице /в случай на деклариране на площи с биологично земеделие/

Желая информацията, свързана с моето заявление да ми бъде изпращана чрез:
Електронна поща (e-mail)

Обикновена поща

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

№

№

1

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

5

Биологичен или в
преход
6

Напояване
7

Площ (ха)
8

9

СЕПП

11

12

Подпис/Дата/Печат

10

Схеми/Мерки за подпомагане

13

14

3

4

Номер на парцел от ИСАК

6

Площ (ха)

Подпис/Дата/Печат

5

Култура код

16

Н2000 (мярка 12)
7

Сорт памук

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)
15

Землище

2

№

1

4

Номер на парцел от ИСАК

6

Площ (ха)

Подпис/Дата/Печат

5

Култура код

Подпис/Дата/Печат

7

Сорт

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

Номер на БЗС от ИСАК

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2 /НР2
17

ДЪРЖАВЕН

Номер на БЗС от ИСАК

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура памук 2015

4

ПНДП
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Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2015

2

Землище

2

Землище

1

СП, СЗ, СЗо, СПК

Таблица на използваните парцели 2015

АЕП (Мярка 214)

Данни за идентификация на парцела

Култура код

УИН: попълва се служебно

Агроекология и климат
(Мярка 10)

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

С Т Р.
БРОЙ 16

3
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ВЕСТНИК

Подпис/Дата/Печат

ДЪРЖАВЕН

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка 13.2/НР2)

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)

Специално плащане за култура – памук (Памук)

Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - оранжерийно производство (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)

Схема за обвързано подпомагане за плодове (СП)

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2015

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 16
С Т Р. 1 3 9

2

1

3

Код култура

Площ (ха)
Площ (ха)
Площ (бр)
Площ (л.м.)
Площ (л.м.)

Групи от дървета
Езерца
Изолирани дървета
Канали и открити водни течения
Редица от дървета

ВЕСТНИК

Подпис/Дата/Печат

10

6

30

1.5

1.5

ДЪРЖАВЕН

Подпис/Дата/Печат

Площ (л.м.)

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица

10

9
9

Площ (л.м.)

9

Площ (л.м.)

Площ (л.м.)

Буферни ивици
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)

2

0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Тераси
Площ (л.м.)

0.7
0.3

Площи с азотфиксиращи култури

6

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване
1

5

Декларирана площ на парцел
(ха)
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Угар

4

Наименование на културата / ЕНП

УИН: попълва се служебно

140

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 16

УИН: попълва се служебно

2

1

Площ (бр)
Площ (л.м.)
Площ (л.м.)

Изолирани дървета

Канали и открити водни течения

Редица от дървета

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

=(Колона2*6)/10000

=(Колона2*30)/10000

=(Колона2*1.5)

Подпис/Дата/Печат

ха с ЕНП

% ЕНП

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

До достигане на мин. 5% ЕНП Ви остават още ....................

Декларирани ЕНП (%) спрямо декларираните обработваеми земи ....................

ха

4

% ЕНП
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За над 15ха площи с обработваеми земи трябва да заявите 5% ЕНП, равни на ....................

Площ (ха)

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица
Площ (ха)

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Езерца

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Буферни ивици
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без
производство
Синори (полски граници)

Групи от дървета

=(Колона2*2)/10000

Площ (л.м.)

Тераси

=(Колона2*10)/10000

=Колона 2*0.3
Площ (л.м.)

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*0.7
=Колона 2*0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие

3

ЕНП (ха)

Площи с азотфиксиращи култури

=Колона 2*1

Угар

ОБЩО:

Декларирана площ (ха)

Наименование на културата / ЕНП

Таблица на декларираните ЕНП общо

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 16
С Т Р. 1 4 1

2

1

3

ЕКАТТЕ

1

4

9

10

11

12

13

14

4

Стар № на
пчелина
5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ

6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

16

Подпис/Дата/Печат

15

8

Дата на
деклариране

Подпис/Дата/Печат

7

Деклариран брой
пчелни
семейства в
пчелина

Подпис/Дата/Печат

18

9

Мярка 214

17

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

10

Мярка 11

19

20

ВЕСТНИК

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

3

8

2

Схема/Направление

Подпис/Дата/Печат

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2015

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията
му в БАБХ/

7

1

ЖО №

ДЪРЖАВЕН

№

2

№

Таблица за отглежданите животни 2015

Пол

Подпис/Дата/Печат

Порода

4

Селекционен
контрол

Биволи

3

Предназначение

2

СМК, СКЮ, ЕЖСК

1

Ушна марка/ ЕИД
номер

ПНДЖ 1

ДЖСК

Говеда

Вид

Общ брой по видове, за
които кандидатствам
през текущата кампания

Биволи

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Мярка 214
на площ

Вид

Собственик/
наемател на ЖО

Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството

Мярка 214
на животинска
единица

142

ДПЖ, ПНДЖ 3
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Мярка 10
на животинска
единица

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ, необвързана с
производството

Собствено
животно

УИН: попълва се служебно

Мярка 10
на площ

Заявление за подпомагане. ЕТ/ЮЛ УРН:

Мярка 11

С Т Р.
БРОЙ 16

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2015
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни

Заявени за подпомагане направления:
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с
орнитологично значение
Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron
percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение
Контрол на почвената ерозия
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)
Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство
Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и/или ал. 4 от Наредбата, издадена на основание чл.
9а от Закона за подпомагане на земеделските производители за прилагане на мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението прилагам и обяснение, в което посочвам причините за
намаляване на площите)
Прилагам следните документи:

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на биологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка
214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 10 „Агроекология и климат”.
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 10
„Агроекология и климат” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
6. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
7. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за
получаване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
9. Не съм заявил за подпомагане площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000 с
влезли в сила заповеди.
10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия”.
11. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство”.
10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи и/или животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 214
„Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на площи, заявени за подпомагане по направление „Контрол
на почвената ерозия” и площи, заявени за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство” от ПРСР 2007 – 2013 г.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” (ВПС-1):

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с
повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” (ВПС-1):
1. Копия от:
- документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020
г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите
видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1):

1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но
следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в продължение на 5 последователни години.
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с
повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.
3. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам минимум 50 % есенни зърнено-житни култури и минимум 30 % царевица
от заявените по дейността площи в местообитания на червеногушите гъски (само в случай че кандидатствам за
подпомагане за дейността за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на
червеногушата гъска).
4. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове
гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи (само в случай че кандидатствам за подпомагане за дейността
за засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове гъски на минимум 50 %
от заявените по дейността площи).
5. Запознат съм с изискването за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на Ливаден блатар (Circus
pygargus) (само в случай че кандидатствам за подпомагане за дейността да не се прибира реколтата преди 31 юли в
площи с гнезда на ливадния блатар).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и
ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1):
1. Копия от:

- документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020
г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел
(Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично
значение” (ВПС-4.2):

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с
повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.
3. Запознат съм с изискването да превърна обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca)
или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в постоянно затревени площи.
4. Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигуря засяване на
площите с многогодишни житни тревни смески и/или с многогодишни житно-бобови тревни смески.
5. Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността или при увеличение на площите до 30
септември на първата година или в годината на увеличение на площите да представя разходно оправдателен документ за
закупените тревни житни сметки за количество минимум 50 кг/ха.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca)
и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.2):
1. Копие от разходно-оправдателни документи за закупуване на многогодишни житни тревни смески и/или
многогодишни житно-бобови тревни смески за количество минимум от 50 кг/ха до 30 септември на първата година или
на годината, в която кандидатът увеличава площите.
2. Копия от:
- документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020
г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
3. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с
повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.
3. Запознат съм с изискването, че през първата година с подаване на заявлението за подпомагане следва да предоставя
петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на направлението, заверен
от дипломиран агроном, като следва да бъдат описани номерата на земеделските парцели.
4. Запознат съм с изискването, че при добавяне на нови парцели в следващи години трябва да предоставя нов изменен
петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на направлението, заверен
от дипломиран агроном, като в него следва да бъдат описани номерата и на новодобавените земеделски парцели.
5. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи”
площта на парцелите, заявени с код АК6, не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на
годината, в която съм регистриран за участие.
6. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи”
площта на парцелите, заявени с код АК6, през първата година на кандидатстване и при добавяне на нови парцели в следващи
години, същите следва да бъдат заявени с код на култура за обработваема земя.
7. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в постоянно затревени площи”
площта на парцелите, заявени с код АК6 за поредна година, следва да бъдат заявени с код на култура за постоянно затревени
площи.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на
направлението, заверен от дипломиран агроном.
2. Копие от изменен петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление
на направлението, заверен от дипломиран агроном (в случай на добавяне на нови парцели).
3. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана по т. 1 и т. 2.
4. Копия от:
- документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020
г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
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5. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Запознат съм и спазвам изискването да притежавам най-малко 50 овце или 10 говеда или при комбинация от тях – не помалко от 10 ЖЕ.
2. Запознат съм с изискването да спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените
площи съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността.
3. Запознат съм с изискването да не извеждам по-голям брой животни от съответния вид от записаните в разрешителното за паша,
издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“, „Пирин” или „Централен Балкан”.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“ „Пирин” или
„Централен Балкан”.
2. Копия от сертификатите за произход (родословените сертификати) на каракачанските кучета и кучетата от порода
„Българско овчарско куче”, издадени от Международна асоциация на каракачанските кучета или друга призната асоциация.
3. Копия от:
- документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020
г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя на одобрените животни (по видове) от последното подадено заявление за
подпомагане, с което съм поел пет годишен ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам животните, с които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на
броя им вследствие на клане, продажба, смърт или кражба ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до 80 дни от деня,
следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата
година, ако събитието се е случило след този период).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”:
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или
съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община
(за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство.
3. Документ за загубите на животните (до 80 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за
подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този
период ).
4. Копия от:
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- документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014 -2020
г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
5. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
сортове”:
1. Запознат съм с изискването, че мога да не извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи, но
следва да запазвам размера на площта, за която имам поет ангажимент, в продължение на 5 последователни години.
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с
повече от 10 хектара ще поема ново агроекологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.
3. Запознат съм с изискването, че максимално допустимата площ за подпомагане по направлението е 50 ха.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие
сортове”:

по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни

1. Заявил съм през текущата година сорт трайни насаждения и/или многогодишни култури, който е застрашен от
генетична ерозия и вече е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и
многогодишни култури)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове”:
1. Копие от фактура, с която се удостоверява, че посевният и/или посадъчният материал за заявения местен сорт,
застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да сортоподдържа съответния сорт. (документът не
се изисква ако кандидатът е лице, което извършва сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична
ерозия, определен от ИАСАС, както и в случай че кандидатът е заявил само вече съществуващи трайни
насаждения и многогодишни култури).
2. Копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия
и е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури и
е отбелязал допълнителната декларация по т. 1).
3. Копия от:
- документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна
дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020
г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” 2015
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства

Заявени за подпомагане направления:
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Биологично животновъдство

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет биологичен ангажимент по
направление „Биологично растениевъдство” и спазвам разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от Наредбата,
издадена на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители за прилагане на
мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението прилагам и обяснение, в което
посочвам причините за намаляване на площите).
Прилагам следните документи:

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа
или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на биологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа
или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка
214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;
1.4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни
и/или животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
2. Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009* на Съвета, както и с условията за активен земеделски стопанин съгласно
чл. 38б от ЗПЗП.
3. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от биологичните ми задължения, от началото на първата година
на кандидатстване и участие в мярка 11 „Биологично земеделие”.
4. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
5. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на биологичните дейности, определени в мярка 11
„Биологично земеделие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за които кандидатствам за
период от 5 последователни години.
6. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подборни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).
7. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните биологични дейности, които ще изпълнявам
в 5 последователни години.
8. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
9. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за
получаване на плащания по мярка „Биологично земеделие” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
10. Запознат съм с изискването, че до 30 септември на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на
първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж трябва да съм получил
сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от мен растителни, животински или пчелни
продукти с правилата на биологичното производство и да ги предоставя най-късно до 30 октомври на петата година от
поемане на ангажимента по съответното направление. Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
11. Не съм заявил за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
плащания по Рамковата директива за водите” и по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., за които има
влязла в сила забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
12. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия” от мярка 10.
13. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство” от мярка 10.
14. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи и/или животни по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 214
„Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на:
14.1. Площи, заявени за подпомагане по направление „Биологично животновъдство” и площи, заявени за подпомагане по
направление „Биологично растениевъдство” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
14.2. Площи, заявени за подпомагане по мярка „Биологично земеделие” и площи, заявени за подпомагане по направление
„Контрол на почвената ерозия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
14.3. Животни, заявени за подпомагане по направление „Биологично животновъдство” и животни, заявени за
подпомагане по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” от ПРСР 2007 – 2013 г.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Запознат съм с изискването да извършвам биологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в продължение на
5 последователни години от първата година на поемане на ангажимента.
2. Запознат съм, че при увеличаване на одобрената за подпомагане площ с над 20 на сто от първоначалния размер или с
повече от 10 хектара ще поема ново биологично задължение за петгодишен период за всички подпомагани площи и те
подлежат на одобряване по реда за одобрение за подпомагане на парцели.
3. Предоставям или съм предоставил през предходна година:
- копие от договора и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален
договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор)
и
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
- договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
4. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски
парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”.
5. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство трябва да бъдат заявени в преход към
биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само
за производителите на посевен и посадъчен материал):
1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложението към наредбата, издадена на
основание чл. 16, ал. 2 от Закона за защита на растенията.

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично растениевъдство”:
1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен
и посадъчен материал за културите, включени в приложението към наредбата, издадена на основание чл. 16, ал. 2 от
Закона за защита на растенията. (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по
направление „Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
4. Копия от:
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор);
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор).
5. Копие от договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай
че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
6. Копия от:
- документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
- сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
7. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично пчеларство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под
минималния изискван брой от 20 пчелни семейства.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното
производство.
3. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в
ДФЗ-РА анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата година.
4. Предоставям или съм предоставил през предходна година:
- копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален
договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
и
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
- договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички пчелни
семейства в стопанството ми.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”:
1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата
на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото лице по т. 1
(краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено заявление за
подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата година от
първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
3. Копия от:
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето
лице, което притежава такъв договор);
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето
лице, което притежава такъв договор).
4. Копие от договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай
че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
5. Копия от:
- документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
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- сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
6. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично животновъдство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам размерът на площите и животинските единици (ЖЕ), за които съм поел
петгодишно задължение, под минималния изискван размер от 0,5 ха и 1 ЖЕ.
2. Запознат съм с изискването, че се подпомагат само животните в основното стадо (млечни крави - майки, месодайни крави –
майки, млечни биволици – майки, месодайни биволици - майки, овце - майки, кози - майки).
3. Запознат съм с изискването да отглеждам всички животни от заявени вид в стопанството по метода на биологичното
производство.
4. Запознат съм с изискването, че при промяна на животните в стопанството ми от съответния вид, с който кандидатствам за
подпомагане или при увеличаване на броя им следва да сключа анекс към договора с контролиращото лице.
5. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в
ДФЗ-РА анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича на броя на животните от заявения вид в стопанството през
текущата година.
6. Запознат съм с изискването, че всички парцели на блока в земеделското стопанство трябва да бъдат заявени в преход към
биологично производство и/или вече да са преминали периода на преход.
7. Предоставям или съм предоставил през предходна година:
- копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален
договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
и
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор);
или
- договор и/или анекс между контролиращото лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, земеделския стопанин и трето лице.
8. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички животни от
заявения вид в стопанството ми.
9. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Биологично животновъдство”:
1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените животински продукти с
правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
3. Копия от:
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор);
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор).
4. Копие от договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай
че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
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5. Копия от:
- документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
- документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007
– 2013 г.
- диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
- сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
6. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” 2015
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за плащане”
Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства

Заявени за подпомагане направления:
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност
Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в
орнитологични важни места
Поддържане на характеристики на ландшафта с направление традиционно отглеждане на овощни
култури
Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите
Контрол на почвената ерозия
Опазване на застрашени от изчезване местни породи
Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 24, ал. 2 на НАРЕДБА № 11 от 6.04.2009 г. (към Заявлението
прилагам и обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите)
Прилагам следните документи:

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313
от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина курс до 31 декември на втората година от ангажимента и ще предоставя най-късно
с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни документи за удостоверяване на опит за
извършване на агроекологични дейности, преминато обучение или информационни дейности:
1.1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс,
обучение или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
1.2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи
опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 –2006 г. по
програма САПАРД.
1.3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни
продукти с правилата на биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени
от контролиращото лице (за под-мярка „Биологично земеделие”).
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 214 „Агроекологични плащания”.
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка
214 „Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Запознат съм с изискването на чл. 50а от Регламент №1698/2009 г. да спазвам, в рамките на цялото стопанство,
законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в
членове 5 и 6 от и в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009, както и минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита (ПРЗ).
6. Запознат съм с изискването през цялата календарна година да спазвам добрите земеделски и екологични условия и
законоустановените изисквания за управление определени със заповед на Министъра на земеделието и храните за цялата ми
селскостопанска дейност.
7. Запознат съм с изискването при изменение на изискванията за кръстосано спазване и минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита, съгласно чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 и отказ от моя страна да
поема задължение да спазвам завишени изисквания, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след
обнародването на измененията.
8. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
9. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EК – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007 – 2013 г. с изключение
при комбиниране на дейностите по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за
земеделски земи“ от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите.
10. Запознат съм, че на всеки две години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. ще преразглежда нивата на
компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” и същите могат да бъдат увеличени или намалени.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Общи документи по мярка 214, които предоставям или съм предоставил:
1. Копие от диплома, удостоверяваща преминат изпит по агроекология, или удостоверение за преминат курс, обучение
или информационна дейност по агроекология, издадени от обучаваща институция.
2. Копие от уведомително писмо за извършено плащане по мярка 1.3 „Развитие на селскостопански дейности, целящи
опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони 2000 – 2006 г. по
програма САПАРД;
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените продукти с правилата на
биологичното производство, издадени от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона
за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (за под-мярка
„Биологично земеделие”).
4. Копие от нотариално заверено пълномощно, чрез което изрично се упълномощава друго лице да управлява
агроекологичните дейности (само в случай че кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец). В този случай
документът по т. 1-3 трябва да е на името на упълномощеното лице.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи.
3. Запознат съм с изискванията да използвам ПРЗ съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за защита на растенията.
4. Предоставям или съм предоставил през предходна година:
- копие от договора и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален
договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
и
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
5. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички земеделски
парцели, заявени за подпомагане за дейности по направление „Биологично растениевъдство”.
6. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответното подразделение на Министерството на вътрешните работи,
който удостоверява събитието.
7. В случай на промяна на заявената за подпомагане култура и/или удължаване на периода на преход на парцел, и/или
връщането на биологичен парцел в период на преход, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 10 работни дни от промяната,
като приложа променения и съгласуван с контролиращото лице план за сеитбооборот и/или документ, заверен от
контролиращото лице, удостоверяващ налагането на удължаване на периода на преход на парцел или връщането на
биологичен парцел в период на преход.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само
за производителите на посевен и посадъчен материал):
1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от Наредба № 1 от
27.05.1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично растениевъдство”:
1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен и
посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на Наредба № 1 от 27.05.1998 за
фитосанитарния контрол. (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление
„Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от
контролиращото лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от
първото одобрено заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до
30.10 на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане).
4. Копия от:
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор);
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Декларации, задължителни за участие по направление „Биологично пчеларство”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя пчелни семейства, за които съм поел петгодишно задължение, под
минималния изискван брой от 20 пчелни семейства.
2. Запознат съм с изискването да отглеждам всички пчелни семейства в стопанството по метода на биологичното
производство.
3. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 15, т. 2 и т. 3 и чл. 16 от Закона за пчеларството.
4. Запознат съм с изискването най-късно с подаването на „Заявление за плащане” през следващата година да представя в
ДФЗ-РА анекс към договора с контролиращото лице, ако увелича броя на пчелните семейства през текущата година.
5. Предоставям или съм предоставил през предходна година:
- копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
или
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален
договор с контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв
договор);
и
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с
контролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
6. Предоставеният договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, обхваща всички пчелни
семейства в стопанството ми.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”:
1. Копие от договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
2. Копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелина по образец, одобрен със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
3. Попълнена таблица за описание на всички пчелини в стопанството, регистрирани в системата на БАБХ.
4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата на
биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане).
5. Копия от:
- договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор);
- договор и/или анекси между контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен
индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице,
което притежава такъв договор).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Възстановяване и поддържане на затревени
площи с висока природна стойност” (ВПС-1):

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от
Закона за лова и опазването на дивеча.
3. Запознат съм и ще поддържам всички парцели в един блок на земеделското стопанство само с паша или само с косене.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление
площи с висока природна стойност” (ВПС-1):

„Възстановяване и поддържане на затревени

1. Запознат съм с изискването да поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, в
случай че извършвам свободна паша след последната коситба (само ако сте избрали да поддържате затревената
площ чрез косене и възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Специфични документи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” (ВПС-1):
1. Копие от годишно разрешително за паша и/или документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите, когато се
ползва наета земя в защитената територия.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Поддържане на местообитанията на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4):

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за лова и опазването на
дивеча.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Поддържане на местообитанията на защитени
видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4):
1. Запознат съм с изискването за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на Ливаден блатар (Circus
pygargus) съгласно Приложение № 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. (само за код АП18.1).
2. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи
видове гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи (само за код АП18.2).
3. Запознат съм с изискването да превърна обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila
heliaca) или Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в пасища и впоследствие ги поддържам екстензивно чрез паша
или косене (само за код АП18.3).
4. Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигуря засяване
на площите по т. 3 с тревна житна смеска (само за код АП18.3).
5. Запознат съм с изискването да не използвам хербициди в периода 15 октомври – 1 март за дейността по т. 2 (само
за код АП18.2).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на защитени видове в
обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места” (ВПС-4):
1. Копие от разходно-оправдателни документи за закупуване тревна житна смеска за количество минимум от 50 кг/ха
до 30 септември на първата година или на годината, в която кандидатът увеличава площите (само за код АП18.3).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”:

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да водя дневник за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на
почвата и биологично активни вещества за всеки парцел (по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните).
3. Запознат съм с изискването да информирам съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) преди
извършване на растителнозащитни мероприятия с авиационна техника.
4. Не съм предлагал и съм запознат с изискването да не предлагам на пазара плодовете от овощната градина.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Традиционно отглеждане на овощни култури”:

1. Удостоверение от НССЗ по местонахождение на традиционната овощна градина, че тя отговаря на изискванията по
направление “Традиционно отглеждане на овощни градини” от мярка „Агроекологични плащания” (при подаване на
„Заявление за подпомагане”).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите”:
1. Запознат съм с изискването да изпълнявам дейностите по направлението върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да предоставя с подаване на заявление през втората година план за балансирано торене (план
за управление на хранителните вещества) за оставащия период на ангажимента, заверен от дипломиран агроном.
Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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3. Запознат съм с изискването да предоставя с подаването на заявление през втората и петата година копие от документ за
извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага сеитбообращение.
4. Запознат съм с изискването да извършвам сеитбообращението върху декларираните парцели съгласно заверения план,
представен през първата година на участие в мярката.
5. Запознат съм с изискването, при промяна в предоставения план за сеитбообращение в частта на културите, с подаване
на заявлението за текущата година да уведомя ДФЗ-РА за направените изменения, заверени от дипломиран агроном.
6. Запознат съм с изискването, че при промяна в предоставения план за сеитбообращение в частта на културите, следва да
предоставя и изменен план за балансирано торене, заверени от дипломиран агроном.
7. Запознат съм с изискването, че след приключване на кампанията за прием на заявления през 2015 г. няма да бъдат
допускани и приемани изменения в петгодишните планове за минимум четириполно сеитбообращение и земеделските
стопани следва да изпълняват последно предоставения пред ДФЗ – РА план.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”:
1. Копие от петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном.
2. Копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за
защита на растенията.
3. Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага
сеитбообращение (представя с подаването на заявление през втората и петата година).
4. Копие от план за балансирано торене, заверен от дипломиран агроном (план за управление на хранителните
вещества) за оставащия период на ангажимента, с подаване на заявлението през втората година.
5. Копие от променен план за минимум четириполно сеитбообращение, заверен от дипломиран агроном (номерата на
парцелите в изменения план следва да бъдат идентични с номерата на парцелите в първоначално одобрения план).
6. Копие от променен план за балансирано торене, заверен от дипломиран агроном (номерата на парцелите в
изменения план следва да бъдат идентични с номерата на парцелите в първоначално одобрения план).
7. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана по т. 1, т. 4, т. 5 и т. 6.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от първата година на поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.
3. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища” площта на парцелите,
заявени с код АП29, не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на годината, в която съм
регистриран за участие.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Копие от петгодишен план с избраните противоерозионни дейности съгласно изискванията за управление на
направлението, заверен от дипломиран агроном.
2. Копие от диплома за висше образование на агронома, заверил плана.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”:

1. Запознат съм с изискването да не намалявам броя на одобрените животни (по видове) от подадено заявление за подпомагане,
с което съм поел пет годишен ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да ползвам постоянно затревени площи за паша на животните, в съответствие с изискванията за
поддържане на гъстотата на животинските единици на хектар – до 2 ЖЕ/ха за всички ЖЕ в стопанството (с изключение на
Източнобалканска свиня и Дунавска бяла свиня).
3. Запознат съм с изискването да отглеждам животните, с които кандидатствам, за период от 5 години, като при намаляване на
броя им вследствие на клане, продажба, смърт или кражба ще представям на ДФЗ-РА съответните документи (до 80 дни от деня,
следващ последният ден за подаване на заявленията за подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата
година, ако събитието се е случило след този период).
4. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
5. Запознат съм с изискването да водя регистър по образец ЗХОЖ-69 Регистър на животновъден обект, утвърден със Заповед №
РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи”:
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или
съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община
(за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство.
3. Копие от документ по чл. 123, ал. 2 или ал. 3 от Закона за горите за земи и гори от горски фонд
4. Документ за загубите на животните (до 80 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за
подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този
период ).

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):

1. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите чл. 21 от Закона за защитените територии.
2. Запознат съм с изискването да спазвам изискването за поддържане на гъстота на животинските единици върху затревените
площи съгласно Плановете за управление на Националния парк, в който извършвам дейността.
3. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 51, ал. 1 и 2 и чл. 132, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
4. Запознат съм с изискването да водя регистър по образец ЗХОЖ-69 Регистър на животновъден обект, утвърден със Заповед №
РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
5. Запознат съм с изискването да представям при проверка на място образец ЗХОЖ-09 Ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване/транспортиране на животни, утвърден със Заповед № РД 11-30/08.03.2011 г. на изпълнителния директор на БАБХ.
6. Запознат съм с изискването да не извеждам по-голям брой животни от записаните в разрешителното за паша, издадено от
съответната дирекция на национален парк „Рила“, „Пирин” или „Централен Балкан”.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните
(пасторализъм”):
1. Копие от годишно разрешително за паша, издадено от съответната дирекция на национален парк „Рила“, „Пирин” или
„Централен Балкан”.
2. Копия от сертификатите за произход на каракачанските кучета, издадени от Международна асоциация на каракачанските
кучета.
3. Копие от удостоверение от Международна асоциация на каракачанските кучета, че кучетата са работни.

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите“

С подаването на този документ, Вие кандидатствате за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“,
като той ще се счита за подадено само след като сте удостоверили с подпис съгласието си с разпечатаните данни от ИСАК.

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

Данни за парцели по Н2000
Парцели, заявени за участие по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите”,
забрани в защитени зони от НАТУРА 2000 и изисквания за отпускане на финансова помощ.
Парцел №

Площ (ха)

Забраните, които кандидатът за подпомагане следва да спазва, за да получи подпомагане и които са
включени в издадената от Министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на защитена
зона............................ BG..........., са:
1. Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета),
при ползването на земеделски земи като такива
2. Забрана за косенето на ливадите до 1 юли
3. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и
преди 15 юли;
4. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни;
5. Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в селското
стопанство;
6. Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Запознат съм с изискването да спазвам забраните, включени в издадена от Министъра на околната среда и
водите заповед № .................... за обявяване на защитена зона .................. с код BG......, за парцелите, които
заявявам за подпомагане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ в нея.
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица)
Запознат съм с разпоредбите на чл. 4 и Глава Шеста от НАРЕДБА № .......... от ...... .......... 2014 г. за
условията и реда за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите” от
ПРСР за периода 2014-2020 г.., и с условията за намаляване и отказване на изплащането на финансова
помощ.
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица)

Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
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Декларация за запознаване с определенията за нередност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЯТА ЗА НЕРЕДНОСТ
Дата на отпечатване и печат на ОД

УИН

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Дата на раждане
Пол
Лична карта/паспорт №
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Постоянен адрес
Електронна поща (e-mail)

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

ЕИК по БУЛСТАТ
Регистрация в търговския регистър
Тип на организацията
Управляващо лице

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон

Мобилен

Адрес за кореспонденция
Адрес на управление
Електронна поща (e-mail)

Упълномощено лице
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Лична карта/паспорт №

Прилагам копие от нотариално заверено изрично пълномощно /

Декларирам:
1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както следва:
„нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или
бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет
на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи,
произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством
извършването на неоправдан разход.
2. Запознат/а съм с определението за съмнение за измама, съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както
следва:
„съмнение за измама“ е нередност, която е била предмет на първоначално решение по административен или
съдебен ред, което дава основание за завеждане на дела на национално равнище, с цел да се установи
наличието на умишлено деяние, по-специално измама, както е по член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията от
26 юли 1995 г. относно защита на финансовите интереси на Европейските общности, създадена на базата на
член K.3 от Договора за Европейски съюз.
3. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, както следва :
„измама” е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до
злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските
общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в
`
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Декларация за запознаване с определенията за нередност

- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект
4. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за нередност или съмнение за измама,
който се отнася до дейността на ДФ „Земеделие” по прилагането на схемите и мерките по директни плащания на
площ или е свързан с изпълнение на проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз, а именно:
- до Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”;
- до ВКП или компетентната прокуратура;
- до други компетентни институции в Република България;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските общности” в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

______________________________________________________
дата/подпис/печат(за ЕТ/ЮЛ)

`
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София 1618, бул. “Цар Борис III” 136
тел.: 02/81-87-100

факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата _______________________________________________________________
с ЕГН: _________________ в качеството ми на1__________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

1

Декларатор: ____________________
(подпис)

Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или
мярка, по която се кандидатства.
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ) е администратор на
лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и
е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен
номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по
програмите, схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията
му по Закона за подпомагане на земеделските производители, наредбите, свързани
с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските райони и
наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по
схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/
или упълномощени от тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие
на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни),
телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни данни, необходими във връзка с
участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не
разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни,
които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и
реда, предвидени в ЗЗЛД.“
Министър:
Десислава Танева
1379

БРОЙ 16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 6 7

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ

Hаредба за изменение на Наредба № 3 от
2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността
на персона ла в системата на народната
просвета (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 4 от 2010 г., бр. 17 от 2012 г.; изм.,
бр. 63 от 2014 г.)

РЕШЕНИЕ № 1456-НС
от 25 февруари 2015 г.

§ 1. Член 8 се изменя, както следва:
„Чл. 8. (1) Учебният час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, който се
използва за организиране и провеждане на
спортни дейности и на открито, се включва в
изискванията за откриване на работно място
по чл. 4.
(2) Когато учебните часове са недостатъчни
за откриване на работно място, учебният час
по ал. 1 може да се възлага над минималната
норма задължителна преподавателска работа
на педагогическия персонал, който отговаря
на изискванията за заемане на учителска
длъжност по у чебния предмет физическо
възпитание и спорт.“
Заключителна разпоредба

относно обявяване на Дончо Спасов Баксанов за народен представител в Тринадесети
изборен район – Пазарджишки
С писмо вх. № НС-02-8 от 25.02.2015 г.
на ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 25 февруари 2015 г., с което на
основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени
пълномощията на народния представител
Стоян Димитров Тонев, избран от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, издигнат
от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в
43-то Народно събрание.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247,
т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки, Дончо
Спасов Баксанов от листата на политическа
партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

Председател:
Ивилина Алексиева

Министър:
Тодор Танев

Секретар:
Севинч Солакова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-10
от 11 февруари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка
с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и
училища разрешавам на „Лапину“ – ЕООД, представлявано от Нели Димитрова Василева, ЕИК
201812729, със седалище и адрес на управление
гр. София 1415, район „Витоша“, кв. Драгалевци,
ул. Ваклинец 42, да открие Частна целодневна
детска градина „Лапину“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Лапину“ – София, е: гр. София,
ул. Ваклинец 42.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес гр. София, ул. Ваклинец 42.
5. Детската градина се управлява и представлява от Илиана Славчева Славчева.

1206

Министър:
Т. Танев

ЗАПОВЕД № РД-14-11
от 11 февруари 2015 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 20, т. 2 и 3 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частно средно общообразователно училище с чуждоезиков
профил „Абрахам Линкълн“ – София, изменям
Заповед № РД-14-74 от 30.06.2010 г. (ДВ, бр. 56
от 2010 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД14-3 от 21.01.2013 г. (ДВ, бр. 10 от 2013 г.), изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-80 от 30.09.2014 г.
(ДВ, бр. 85 от 2014 г.), както следва:
В т. 3 и 4 думите „ж.к. Дружба 2, ул. Делийска
воденица (4 и 5 етаж в сградата на 150 СОУ)“
се заменят с „район „Панчарево“, с. Лозен, ул.
Лозенски път, местност Орлова круша“.

1207

Министър:
Т. Танев

МИНИСТEРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-И-1196
от 10 ноември 2014 г.
Производството е по чл. 10, ал. 2 във връзка с
чл. 10, ал. 1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност във връзка с чл. 2 от Наредба № 36
от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане
на конкурсите за нотариуси. За да се произнеса,
взех предвид следното:
След проведения конкурс за нотариуси съгласно Заповед № ЛС-08-122 от 29.11.2007 г. на
министъра на правосъдието част от вакантните
места за нотариуси са останали незаети, налице
са и вакантни места по съдебни райони поради
преместване на нотариуси при условията на
чл. 34б от Закона за нотариусите и нотариалната
дейност и поради загубване на правоспособност
на нотариуси в случаите по чл. 35, т. 1, 2 и 3 от
Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
В изпълнение на чл. 66 от Административно
процесуалния кодекс на 19.09.2014 г. на официал
ната интернет страница на Министерството на
правосъдието е оповестен публично проект на
заповед за насрочване на конкурс за заемане на
вакантните места за нотариуси по съдебни райони
и е публикувано съобщение до всички заинтересовани лица и организации, че имат възможност в едномесечен срок да представят писмени
предложения и възражения относно изготвения
проект на заповед. След като се запознах и обсъдих постъпилите в хода на процедурата по чл. 65
и сл. от Административнопроцесуалния кодекс
сигнал с вх. № 94-Б-96 от 25.09.2014 г. от нотариус
Бисер Демирев Вълев, възражение вх. № 94-Я-36
от 9.10.2014 г. от нотариус Яна Яворова Алтънова, възражение вх. № 94-Б-96 от 17.10.2014 г. от
нотариус Бисер Демирев Вълев, предложение с
вх. № 94-Д-228 от 20.10.2014 г. от нотариус Димитър Джонов и становище с вх. № 92-17-98 от
23.10.2014 г. от Съвета на нотариусите, намирам,
че същите са неоснователни.
Предвид изложеното и с цел равномерното
разполагане на нотариусите на територията на
страната съобразно нормативните изисквания, за
да се гарантира на гражданите равен достъп до
правосъдие, да се създадат подходящи условия
за предоставяне на нотариални услуги и да се
предотврати нелоялната конкуренция при осъществяване на нотариалната дейност нареждам:
1. Насрочвам конкурс с писмен и устен изпит
за заемане на вакантните места за нотариуси по
съдебни райони, както следва:
1.1. За съдебния район на Районен съд Айтос – 3 места
1.2. За съдебния район на Районен съд Aрдино – 2 места
1.3. За съдебния район на Районен съд Асеновград – 3 места
1.4. За съдебния район на Районен съд Белоградчик – 1 място
1.5. За съдебния район на Районен съд Бургас – 2 места
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1.6. За съдебния район на Районен съд Бяла – 1
място
1.7. За съдебния район на Районен съд Бяла
Слатина – 1 място
1.8. За съдебния район на Районен съд В. Преслав – 2 места
1.9. За съдебния район на Районен съд Велинград – 2 места
1.10. За съдебния район на Районен съд Видин – 2 места
1.11. За съдебния район на Районен съд Г. Оряховица – 4 места
1.12. За съдебния район на Районен съд Гоце
Делчев – 3 места
1.13. За съдебния район на Районен съд Димитровград – 2 места
1.14. За съдебния район на Районен съд Доб
рич – 1 място
1.15. За съдебния район на Районен съд Дулово – 1 място
1.16. За съдебния район на Районен съд Етрополе – 1 място
1.17. За съдебния район на Районен съд Златоград – 1 място
1.18. За съдебния район на Районен съд Ивайловград – 2 места
1.19. За съдебния район на Районен съд Исперих – 1 място
1.20. За съдебния район на Районен съд Казанлък – 2 места
1.21. За съдебния район на Районен съд Карлово – 3 места
1.22. За съдебния район на Районен съд Кнежа – 1 място
1.23. За съдебния район на Районен съд Котел – 1 място
1.24. За съдебния район на Районен съд Крумовград – 2 места
1.25. За съдебни я район на Районен съд
Кула – 1 място
1.26. За съдебния район на Районен съд Кърджали – 1 място
1.27. За съдебния район на Районен съд Лом –
3 места
1.28. За съдебния район на Районен съд Луковит – 1 място
1.29. За съдебния район на Районен съд Мадан – 1 място
1.30. За съдебния район на Районен съд М. Търново – 2 места
1.31. За съдебния район на Районен съд Момчилград – 2 места
1.32. За съдебния район на Районен съд Никопол – 1 място
1.33. За съдебния район на Районен съд Нови
пазар – 3 места
1.34. За съдебния район на Районен съд Омуртаг – 1 място
1.35. За съдебния район на Районен съд Оряхово – 2 места
1.36. За съдебния район на Районен съд Пазарджик – 5 места
1.37. За съдебния район на Районен съд Перник – 1 място
1.38. За съдебния район на Районен съд Плевен – 1 място
1.39. За съдебния район на Районен съд Пловдив – 3 места
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1.40. За съдебния район на Районен съд Попово – 1 място
1.41. За съдебния район на Районен съд Провадия – 2 места
1.42. За съдебния район на Районен съд Първомай – 1 място
1.43. За съдебния район на Районен съд Разград – 1 място
1.44. За съдебни я район на Районен съд
Русе – 1 място
1.45. За съдебния район на Районен съд Свиленград – 1 място
1.46. За съдебния район на Районен съд Свищов – 1 място
1.47. За съдебния район на Районен съд Своге – 1 място
1.48. За съдебния район на Районен съд Сев
лиево – 1 място
1.49. За съдебния район на Районен съд Силистра – 3 места
1.50. За съдебния район на Районен съд Сливен – 6 места
1.51. За съдебния район на Районен съд Средец – 1 място
1.52. За съдебния район на Районен съд Тополовград – 2 места
1.53. За съдебни я район на Районен съд
Трън – 2 места
1.54. За съдебния район на Районен съд Трявна – 1 място
1.55. За съдебния район на Районен съд Тутракан – 1 място
1.56. За съдебния район на Районен съд Търговище – 2 места
1.57. За съдебния район на Районен съд Харманли – 1 място
1.58. За съдебния район на Районен съд Хасково – 2 места
1.59. За съдебния район на Районен съд Шумен – 6 места
1.60. За съдебния район на Районен съд Ямбол – 2 места.
2. Писменият изпит да се проведе на 19.04.2015 г.
от 10 ч. в сградата на Министерството на правосъдието – София, ул. Славянска 1. В зависимост
от броя на допуснатите до участие в конкурса
кандидати мястото на провеждане може да бъде
променено с решение на конкурсната комисия по
чл. 12, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, което се поставя на таблото за обяви
в Министерството на правосъдието – София,
ул. Славянска 1, и се публикува на официалната
интернет страница на министерството най-малко
5 дни преди датата на писмения изпит. Поставянето на таблото и публикуването на интернет
страницата се счита за официално уведомяване
на кандидатите.
3. Документите по чл. 11 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност за участие в конкурса се подават с писмено заявление (образец)
до министъра на правосъдието на адрес: София,
ул. Славянска 1, в едномесечен срок от датата на
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
4. За участие в конкурса се заплаща такса в
размер 50 лв. по банковата сметка на Министерството на правосъдието в БНБ – ЦУ, BIС
код – BNBG BGSD, IBAN – BG09 BNBG 9661
30 001737 01.

С Т Р.

170

ДЪРЖАВЕН

5. До устен изпит се допускат кандидатите,
издържали писмения изпит с оценка не по-малко
от добър (4). Списъкът и графикът на допуснатите
до устен изпит кандидати да се обявят най-малко
5 дни преди началото на устния изпит на таблото
за обяви в сградата на Министерството на правосъдието и да се публикуват на официалната
интернет страница на министерството. Поставянето на таблото и публикуването на интернет
страницата се счита за официално уведомяване
на кандидатите.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на ресорния заместник-министър.
Копие от заповедта да се връчи на заместник-министър Петко Петков и на директора
на дирекция „Съдебна и други специализирани
дейности“ за сведение и изпълнение.
Заповедта да се съобщи писмено на Съвета
на нотариусите на Нотариалната камара, да се
постави на таблото за обяви в Министерството
на правосъдието – София, ул. Славянска 1, и да
се публикува на официалната интернет страница
на министерството.
Влязлата в сила заповед да се обнародва в
„Държавен вестник“.
Министър:
Хр. Иванов
1418

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1597
от 23 януари 2015 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 № 774 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 30.03.2015 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 почивна база „Ашиклар“,
състояща се от ПИ с ид. 03928.183.9 и ПИ с ид.
03928.183.10, гр. Берковица, община Берковица,
област Монтана, общински нежилищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 521 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 52 100 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.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1238
РЕШЕНИЕ № 1598
от 23 януари 2015 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 № 776 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 30.03.2015 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 – самостоятелен
обект в сграда с пл. № 760 в УПИ I, кв. 8, София,
ж. к. Света Троица, до бл. 145В, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Илинден“,
със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 10 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1000 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 на закупуване на тръжна документация – до 26.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
1239
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РЕШЕНИЕ № 1599
от 23 януари 2015 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 № 775 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 25.03.2015 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков
6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно
наддаване за прода жбата на самостоятелен
обект с идентификатор 51250.5715.54.1.1 в сграда
с идентификатор 51250.5715.54.1 (помещение до
трафопост), с. Негован, в ПИ с ид. 51250.5715.54,
кв. 11, м. С. Негован, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Нови Искър“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 25 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2500 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 на закупуване на тръжна документация – до 23.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1600
от 23 януари 2015 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 № 776 от 4.12.2014 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 26.03.2015 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 помещение до трафопост – самостоятелен обект в сграда с пл. № 458 в УПИ
I, кв. 46, София, ж. к. Иван Вазов, до бл. 38, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Триадица“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 5000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 500 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 на закупуване на тръжна документация – до 24.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1605
от 23 януари 2015 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 № 521 от
11.10.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. На 25.03.2015 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 със сгради,
представляващ Ученическа почивна база (УПБ)
„Средни гьол“, Панагюрище, м. Айкьов шумак,
община Панагюрище, общински нежилищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 450 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 45 000 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 на закупуване на тръжна документация – до 23.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 1610
от 23 януари 2015 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 № 62 от 14.02.2013 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. На 26.03.2015 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
68134.1108.8 и построените в него 2 бр. сгради с
идентификатори: 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2,
кв. 14, София, ул. Сирма войвода 16, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Красна
поляна“.
2. Начална тръжна цена – 230 000 лв. (15, 64 %
от сделката се облага с ДДС).
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 000 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 на закупуване на тръжна документация – до 24.03.2015 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената
на тръжната документация в размер 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 документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

ОБЩИНА ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 20
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване
1 kV на имот № 086028 по КВС на землище
с. Костел с ново конкретно предназначение – „За
ниско свободно жилищно застрояване“:
1.1. трасе на линеен обект – водопровод, преминаващ по улица на с. Костел с дължина 100
лин. м, през имот № 086025 по КВС, собственост
на възложителите, с дължина 265 лин. м и пресичане на имот № 086010 (с НТП „Полски път“)
по КВС на землище с. Костел – 3 лин. м; площ
на сервитута в публичната част в КВС – 9 кв. м;
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1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ през имот № 086010
(с начин на трайно ползване „Полски път“) с дължина 243 лин. м и площ на сервитута 729 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината да издаде
заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на линейните обекти
по т. 1.1 и т. 1.2 след заплащане на изготвените
и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред
Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Гуцов

1236

ОБЩИНА КУЛА
РЕШЕНИЕ № 539
от 27 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кула,
реши:
1. Одобрява проект за ПУП – план за регулация (ПР) в гр. Кула, ул. Христо Ботев, участък
от уличната регулация между кв. 45, кв. 70 и
кв. 76, намиращ се между ул. Възраждане и ул.
Ал. Стамболийски.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
последващи действия по изработването и одобряването на инвестиционни проекти във фаза
„технически проект“ за горецитирания участък.

1235

Председател:
А. Асенов

71. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район
на Окръжния съд – Бургас, към Апелативния
съд – Бургас, за 2015 г.
1. Клас „Криминалистически експертизи“
Стоян Иванов Желев – образование – висше,
специалност – право, квалификация – юрист,
експерт-криминалист.
Христо Борисов Дрянков – образование – вис
ше, специалност – юрист, експерт-криминалист.
Щерю Ко с т а д и нов Н и ко лов – о бра з ование – висше, специалност – експерт-криминалист, квалификация – инженер-химик.
Здравко Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – инженер-технолог по поли
графическо производство, квалификация – техническо изследване на документи, номера на рама
и двигатели на МПС, полиграфи, информация
от GSM.
Христо Димитров Сариев – образование – вис
ше, квалификация – експерт-криминолог; графически експертизи на почерк и подписи; графолог,
балистика.
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Калин Желязков Георгиев – образование – полувисше, специално, среден техник по слабите
токове, свидетелство за всички видове криминалистически експертизи, графолог.
Николай Стефчев Ризов – образование – вис
ше, специалност – ЗТЧ, професионална квалификация – съдебни криминалистически експертизи,
графолог.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Васил Димитров Йовков – специалност: стоматолог.
Димит ър Василев Йовков – специа лност:
акушер-гинеколог.
Галина Милева, Косьо Янков – съдебни лекари.
Параско Ге орг иев Парасков – о бра з ование – висше, медицина, правоспособност – лекар,
специалист – съдебна медицина.
Н и кола й Ги н чев Тюфек ч иев – обра зование – висше, специалност – биохимия и микробиология, квалификация – биохимик, микробиолог
със специализация вирусология.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молекулярна и функц. биология,
квалификация – биохимик, клиничен химик,
диплома за кандидат на биологичните науки.
Борис Петров Шахов – образование – висше,
специалност – молекулярна биология и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за идентификация на
човек, при която се налага използване на ДНК
(генетичен) анализ.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
Лорис Бердж Сайян – управител на ОДПЗС –
съдебно-психиатрични експертизи.
Веселин Динчев Палазов – ОДПЗС, н-к отделение.
Фредерик Лорис Сайян – ОДПЗС, ординатор.
Теодор Иванов Сариев – ОДПЗС, ординатор.
Анелия Дянкова Стоева – ОДПЗС, ординатор.
Жана Димитрова Сидова – ОДПЗС, н-к отделение.
Га л е н а П е т к о в а В ъ л ч к о в а – о б р а з о в а н ие – висше, спец иа л нос т – мед и ц и на, к валификация – лекар, свидетелство за призната
специалност – специалист по психиатрия, месторабота – ОДПЗС – Бургас, длъжност – психиатър – ординатор, удостоверение за следдипломна
квалификация – съдебно-психиатрична експертиза, съдебна психиатрия.
Соня Тодорова Нейчева – ОДПЗС.
Андрей Стоянов Стоянов – образование – вис
ше – медицина, специалност – психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен мениджмънт, месторабота
ОДПЗС „Проф. Д-р Ив. Темков“ – ЕООД, Бургас,
длъжност – началник отделение, удостоверение
за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза.
Надя Кирова Желязкова – ОДПЗС, ординатор.
Антоанета Любенова Главанова – ОДПЗС,
н-к отделение.
Дияна Марчева Чакърова – ОДПЗС, ординатор.
Румяна Бонева Куцарова – ОДПЗС, ординатор.
Теодора Георгиева Мешоа – ОДПЗС, ординатор.
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Деян Стоянов Стоянов – ОДПЗС, н-к отделение.
Тодорка Стаматова Павлова – ОДПЗС, ординатор.
Петя Тодорова Ганчева – ОДПЗС, ординатор.
Вла дими р Янак иев Грън чаров – ОДПЗС,
ординатор.
Георги Михайлов Гребенаров – ОДПЗС, ординатор.
Роза лина Георг иева Ма келова – ОДПЗС,
ординатор.
Величка Бъчварова – специалност – психолог.
Валентина Митрева Недева-Белчева – образование – висше, специалност – психология,
квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна психология, свидетелство
за призната специалност, степен – магистър,
специалист по клинична психология.
Кета Русева Апостолова – образование – вис
ше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, образование – висше,
специалност – предучилищна педагогика, квалификация – детски учител, специализация – изобразително и конструктивно творчество, удостоверение за дългосрочен тематичен курс – Транзакционен анализ ІІ модул.
Здравка Велизарова Тодорова – образование – висше, степен магист ър, специалност:
приложна психология, професионална квалификация – психолог.
Ивелина Йовчева Томова – образование – вис
ше, специалност – психология, квалификация –
магистър по психология.
Росица Янева Янева – образование – висше,
специалност – педагогика и предучилищна психология; преподавател и организатор – методист
предучилищно възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в
училищна възраст, превенция на насилието над
деца в училищна възраст, организация на консултантската дейност, краткосрочно психологическо
консултиране, консултиране при психотравмени
събития, консултиране при поведенчески проблеми, социална психология и психология на
общуването.
Галина Христова Петкова – образование – вис
ше, специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог, висше образование, специалност – маркетинг и мениджмънт,
професионална квалификация – икономист.
Росица Станкова Казакова – образование – вис
ше, специалност – психология, професионална
квалификация – психолог, учител – логопед.
Д а н ие л а Йорд а нов а Би нев а – о бра з ов ание – висше, специалност – психология, професионална квалификация – психолог, специалност – социална педагогика, професионална
квалификация – социален педагог.
Татяна Стоянова Врабчева-Русева – образование – висше, специалност – психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация
по клинична и консултативна психология, учител
по психология, етика и логика, специализация – психология на развитието, образованието
и културата, удостоверение за професионална
квалификация – професия сътрудник социални
дейности, специалност – социална работа за деца
и семейства в риск.
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Де с п и н а Х рис т ов а Кон дев а – о б р а з ов ание – висш е, специа лност пси холог и я, п рофесионална квалификация – психолог, специалност – предучилищна и начална училищна
педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител, професионална квалификация – специалист със специализация по
психология на развитието и консултиране в
детско-юношеска възраст, допълнителна квалификаци я – пси хоана литик във формиране
към Асоциация „Българско психоаналитично
пространство“.
А дриана Богомилова Рангелова – образование – висше, специалност – консултативна
психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, професионална квалификация – психолог-консултант.
Надежда Димитрова Пантелеева-Димитрова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, професионална
квалификация – здравно образование, удостоверение за обучение – Превенция на насилието
над деца в училищна възраст, удостоверение за
обучение – Алгоритъм за индивидуален подход
в психологическото консултиране, удостоверение
за курс на обучение – Специфика в провеждането
на кризисна интервенция при деца в училищна
възраст, удостоверение за проведен курс – Организация на консултантската дейност. Краткосрочно психологическо консултиране. Консултиране
при психотравмени събития. Консултиране при
поведенчески проблеми, удостоверение за следдипломно обучение за педагогически съветници по
направление „Техники в училищното и семейното
консултиране“, сертификат – Програма „Базови
умения за медиация при решаване на конфликти“,
удостоверение за обучение за превенция трафика
на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект „Регионална инициатива за
овластяване на жени“, сертификат за обучение по
програма „Работа в екип и мрежа“, сертификат
за обучение по проект „Подобрено младежко
правосъдие“, сертификат за обучение в когнитивно-поведенческа терапия, право да прилага
метода под супервизия.
Александър Милчев Цолчовски – образование – висше, специалност – психология, приложна психология, квалификация – магистър по
психология, сертификат – обучение по „Спешна
психологическа помощ при критични/стресови
ситуации“, удостоверение за модулно интерактивно обучение „Работа с деца и семейства в риск“,
сертификат за обучение „Полинаркомании – медико-социални аспекти, скрининг, ранни интервенции“, сертификат – „Техники за скрининг, ранни
и кратки интервенции и насочване към лечение“.
Десислава Ангелова Симеонова – образование – висше, специалност – психология, квалификация – психолог, педагогика на девиантното
поведение, квалификация – педагог, експерт по
девиантното поведение, спецализация – работа
с криминално проявени деца и младежи, работа
с деца и младежи с дезадантивно поведение,
сертификат за обучение – личен опит, базови
терапевтични умения, право да консултира под супервизия, сертификат за обучителен модул „Личен
опит в когнитивно-поведенческата психотерапия“,
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сертификат – Минесотски многофакторен личностен въпросник и Минесотски многофакторен
личностен въпросник за изследване на юноши.
Димит ринка Маринчева Жел язкова – образование – висше, специалност – психология,
социална психология, професионална квалификация – психолог (социален психолог), удостоверение за обучение по медиация, сертификат за
обучение за работа със Скала за интелигентност
на Уекслер за деца WISC – ІV, сертификат за
обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на
детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за обучение за работа с Рейтинг скала за
оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение за работа с Тестова батерия за оценка на
дислексия на развитието DDE – 2, допълнителна
квалификация – медиатор към Министерството
на правосъдието.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Петя Новакова Няголова – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация със специалност – икономика, управление
на промишлено производство, квалификация – организатор на производството в промишлеността,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансови-ценови експертизи.
Тодор Димитров Ангелов – образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, сертификат за
експерт по финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни материални активи,
сертификат по МСС, удостоверение за подготовка
на оператори на системи.
М а ри а н а Д и мов а А н г е лов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители; квалификации – право,
икономическа педагогика, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт – оценител на
благородни метали, бижута и скъпоценни камъни.
Генко Иванов Генов – образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролна дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Мария Иванова Николова – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения, квалификация – икономист-международник, диплома средно образование – ЕСПУ с
преподаване на английски език.
Нат а л и я Ге орг иева К арчева – о бра зование – висше, специалност – икономика на труда
и социално дело, квалификация – икономист по
труда, профил „Социално дело“ – педагогически
профил, специализация – пенсионно осигуряване,
икономист по труда, квалификация – специалист
по социално осигуряване и пенсионно осигуряване.
Рилко Горанов Горанов – образование – вис
ше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроителната и металообработващата про-
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мишленост, транспорта и хранително-вкусовата
промишленост, оценител на транспортни средства – леки и товарни автомобили, движимо имущество, движими активи, оценител на земеделски
земи по чл. 19а, ал. 8 ЗСППЗ, експерт-оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, вещо
лице към Агенцията по вписванията.
С т а н к а Дем и р ева А н донова – о бра з ование – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
Тонка Жекова Джалева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Тодор Пенчев Стефанов – образование – вис
ше, специалност – ОПОИИ, квалификация организатор-икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Даниел Йорданов Хаджиатанасов – образование – висше, специалност – международни икономически отношения, квалификация – икономист
международник, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за експертоценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект.
Ани Иванова Бъчварова – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление на промишленото производство,
квалификация – икономист, организатор на промишленото производство.
Стефан Христов Корадов – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Вечислав Христов Чанков – образование – вис
ше, специалност – застрахователно дело, квалификация – икономист-застраховател, профил „Социално дело“, квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, съдебно-финансово-икономически
експертизи, съдебно-стокови експертизи, съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, експерт оценител на цели предприятия,
дялове и акции от капитала им.
Златинка Лефтерова Стоянова – образование – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
диплома за дипломиран експерт-счетоводител,
дипломиран одитор.
Събина Василева Арабаджиева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Е лен к а Васи лева Въ л к а нова – обра зован ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, стопанско управление, професионална к ва лифика ц и я – иконом ис т, спец иа лизация – международно управление.
Пепа Георгиева Пашова – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в строителството, квалифика-
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ция – икономист по строителството, счетоводство
и финансово-контролна дейност, следдипломна
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Ро с и ц а Пе т р ов а Печ у рков а – о б р а з ов ание – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
дипломиран одитор.
Георги Петров Дочев – образование – висше,
образование – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран
експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
И ва н к а Кос та д и нова Голева – обра зование – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
вписана в списъка като вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Л и л и я С т а н ко в а П л ач ко в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – икономика и управление на търговията – БАТО, квалификация – дипломиран икономист по търговията, лиценз за
оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка
на търговски предприятия и вземания, оценител
на земеделски земи, вещо лице по чл. 19а, ал. 8
ЗСПЗЗ, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от Камарата на независимите оценители в
България за оценка на недвижими имоти.
Митко Русев Митев – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист
организатор на промишленото производство,
следдипломна квалификация – мениджмънт и
стопански бизнес, икономист – организация на
производството, машинен инженер, сертификат за
оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Дора Иванова Гарелова – образование – вис
ше, специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по материално-техническо снабдяване,
свидетелство за специализация – ИОУ на образованието, синдик, лиценз за оценка на недвижими
имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Жечко Пенчев Костенски – образование – вис
ше, спец иа лност – счетоводст во и кон т рол,
квалификация – икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС.
Вяра Добрева Добрева – образование – висше,
специалност – ИОМТС, квалификация – икономист по МТС, професионална квалификация – счетоводен експерт, сертификат по МСС.
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Йорданка Георгиева Костадинова – образование – висш е, специалност – икономика на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, сертификат – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице, сертификат – МСС.
Герг а на Го спод и нова Ба лева- о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
финанси, квалификация – икономист – счетоводител, квалификация – съдебно-счетоводен
експерт – вещо лице.
М а р и я Х р и с т о в а С т о й ко в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,
специалност – публична администрация, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводен
експерт по финанси и счетоводство, сертификат за
експерт – оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества, сертификат МСС.
Надя Янчева Узунова – образование – висше,
специалност – организация на производството и
управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
М а р и я Д и м и т р о в а До ш е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, международни счетоводни
стандарти.
Р уск а Н и колова Д и м и т р ова – о бра з ование – висше, специалност – финанси, международни икономически отношения, професионална
квалификация – икономист, месторабота – ОЦСЗУ, длъжност – икономист, финансов контрольор,
специализация – специалист държавна администрация и международно право, сертификат
за експерт-оценител на инвестиционен проект,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
данъчни експертизи, удостоверение за завършен
курс по вътрешен и външен контрол на бюджетните средства.
Татяна Павлова Кънчева – образование – вис
ше, спец иа лност – счет оводст во и кон т рол,
квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности, вписана в списъка
на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Дафин Михалев Терзиев – образование – вис
ше, специалност – маркетинг и планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,
сертификат за оценител на земеделски земи, вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Светла Динева Генова – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист, специалност – математика,
квалификация – математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализ и
контрол на търговската дейност, длъжност – старши учител, сертификат за експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Стамен Димит ров Стамов – образован ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – икономист-счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти,
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сертификат за съдебен експерт-оценител на
оборотни и дълготрайни активи, свидетелство
за правоспособност – щурман 5-а степен, морско
лице, компетенции за оценяване на плавателни
съдове – лодки, яхти, катамарани, катери, кораби.
Иван Велинов Скарлатов – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист – счетоводител, специа лизаци я – организаци я на
отчетността в търговските дружества, свидетелство за професионална квалификация – съдебносчетоводни експертизи.
Злат ка Иванова Григорова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – организация и управление на
селското стопанство, квалификация – агроикономист, преквалификация – педагогика, учителска
правоспособност, лиценз за оценител на земеделски земи, подобренията и насажденията върху
тях, вещо лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ, професионална квалификация – управление на проекти,
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от Европейския съюз, удостоверение – сертификат за обучение на инспектори по
качество на дейността на регистрираните одитори, професионална квалификация – магистър
по стопанско управление – „Управление на европейските проекти“.
Стефка Генова Иванова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишленост, удостоверение за съдебен експерт,
сертификат за експерт финансово-икономически
и счетоводни проблеми.
Таня Димитрова Станева – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, маркетинг, професионална квалификация – магистър
по икономика, сертификат за оценителска право
способност за оценка на машини и съоръжения.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
допълнителни квалификации – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „секретно“.
Б а н ко Д и м и т р ов Д и м и т р ов – о бра з ование – висше, специалност: статистика и иконометрия, квалификация: икономист-статистик,
оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на инвестиционни проекти.
Л ю би м к а Пе т р ов а Въ л ков а – о б р а з ов ание – висш е, степен – магистър, специалност:
счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-счетоводител.
Димитър Пенчев Сребков – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност: икономика на
индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика.
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Жейна Драгоми рова Жекова – образование – висш е, специалност: икономика и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, икономист – счетоводител.
Недялка Генчева Желева-Колева – образование – висш е, специалност – счетоводство и
контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – икономист-счетоводител,
спец иа л иза ц и я – счет оводен мен и д ж м ън т в
търговските дружества, професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Жельо Иванов Ненчев – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризъм, съдебен експерт
към МППИ – 1999 г. – 2003 г.
Ми лица Ян чева Пи лашева – образование – висш е, степен – магистър, специалност
икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, вещо лице
в А генцията по вписванията, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Милена Живкова Кънева – образование – вис
ше, специалност: икономика и управление на
инд уст ри ята, к ва лификаци я – икономист по
индустри я, сертификат – вътрешен одитор в
публичния сектор.
Б ож и д а р Ц в е т а н о в П а в л о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност: счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
квалификация – публична администрация и европейска интеграция.
И в а н То д о р о в Ку к у р и н к о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност: управление и икономика на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-промишлено
производство, лиценз за оценка на недвижими
имоти, оценител на земеделски земи.
Петьо Стоянов Димитров – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
туризма, квалификация – мениджър в туризма,
лиценз за оценител на недвижими имоти, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Наню Василев Нинов – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, лиценз – оценка на недвижими имоти,
оценка на машини и съоръжения.
Христо Цончев Цончев – образование – вис
ше, специалност – икономика, организация и
управление на селското стопанство, квалификация – аграрикономист, следдипломна квалификация – специалист по социално осигуряване.
Кета Ангелова Дечева – образование – висше,
специалност – стокознание, квалификация – стоковед, следдипломна квалификация – експертпроверител на измами, съдебно-счетоводни
експертизи.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Васил Иванов Караманов – образование – вис
ше, специалност – ОПУП, квалификация – иконом ис т по п ром и ш ленос т та, след д и п лом на
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квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
достъп до ниво на класифицирана информация
до ниво „строго секретно“.
Анелия Георгиева Узунова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителството, специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна
квалификация – корабен агент и спедитор.
Николинка Василева Костадинова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ели Пенчева Вълчева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансовоконтролната дейност.
Скева Марчева Ванева-Патаринска – образование – висше, специалност – счетоводство и
контрол, квалификация – магистър по икономика,
следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
К и р и л к а И в а н о в а И в а н о в а – о б р а з о в ан ие – вис ш е, с пец и а л но с т – и коном и к а н а
промишленостт а, квалификация – икономист
по промишлеността и материално-техническо
снабдяване, допълнителна квалификация – вещо
лице по чл. 19а, ал. 8 ЗСПЗЗ.
Ви к т ори я С т оя нова Пе т кова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Детелина Димитрова Павлова – образование – висш е, специалност – териториални системи, квалификация – икономист, сертификат за
завършен курс „Европейските фондове – как да
използваме възможностите, които ЕС предоставя
на българския бизнес“.
Роза лина Стоянова Лазарова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Тон к а А лекса н д рова Йо т ова – обра зование – висше, специалност – икономика на промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността, квалификация – мениджмънт
на фирма, лиценз за оценител на недвижими
имоти, сертификат – МСС.
Ненко Марчев Марков – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
К а линка Ст оянова Новакова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
квалификация – съдебен експерт, сертификат за
експерт-оценител на ДМА и оборотни средства,
сертификат за вътрешен одитор на интегрирани
системи за управление, сертификат по МСС.
Людмила Йовчева Кудева – образование – вис
ше, специа лност – стокознание, к ва лификация – стоковед.
Йонка Борисова Колева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител.
М ари я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висш е, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.
Живка Иванова Жечева – образование – вис
ше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността.

С Т Р.

178

ДЪРЖАВЕН

Стойчо Георгиев Иванов – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор, допълнителна квалификация – ку рс
МСС, НСС.
Таня Петрова Алексиева – образование – вис
ше, специалност – финанси, квалификация – икономист, допълнителна квалификация – МСС.
Г и н к а С т о я н о в а Ра д у й ч е в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство, средно образование, специалност – администратор-информатор, сертификат за експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална квалификация – учител.
А н к а К р ъ с т е в а Ж е л я з ко в а – о б р а з о в а н ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, квалификация – магистър по икономика, счетоводство и контрол в нефинансови
предприятия.
Красимир Димитров Атанасов – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,
сертификат – МСС.
М а ри я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – електронна техника,
специализация – електронно ядрено и медицинско
уредостроене, образование – висш е, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по
икономика.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висш е, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
инженер,специализация – вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализац и я – спец иа л нос т – п ри лож на мат емат и ка,
специалност – инженер-специалист.
Керка Янкова Тотева – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, образование – висш е, специалност – животновъдство,
квалификация – инженер по животновъдство.
Здравко Иванов Мавров – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
строителството, квалификация – икономист по
строителство, придобита правоспособност като
борсов посредник (брокер).
Севдалина Григорова Тодорова – образование – висше, специалност – икономика и управ
ление на индустрията, квалификация – икономист-организатор.
Методи Йорданов Лаков – образование – вис
ше, специалност – управление и планиране на
народно стопанство, квалификация – икономистплановик, синтетик.
Ири на Д и м и т рова С т оя нова – обра зован ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, финанси, квалификация – магистър по
икономика, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Катя Дончева Василева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист – счетоводител, допъл-
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нителна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Андонова Неделчева – образование – вис
ше, специалност – управление и икономика на
АПП, квалификация – икономист по АПП, допълнителна квалификация – оценител на цели
предприятия и земеделски земи.
Весела Неделчева Щерева – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения.
Любка Ангелова Иванова – образование – вис
ше, специалност – икономическа информатика,
квалификация – икономист по социално-икономическа информация.
Иван Здравков Янев – образование – висше,
специалност – международни отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Ге р г а н а Ж е ко в а Б ож и л о в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – финанси, банково
дело, професионална квалификация – икономист.
Владислав Димитров Михалев – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
М а р и я С т о я н о в а С т а й ко в а – о б р а з о в а н ие – висш е, спец иа л нос т – сче т оводс т во и
контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност – публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна администрация
и управление, свидетелство за специализация
и правоспособност – специалност банков контрол, сертификат за квалификация – съдебен
експерт – оценител на оборотни и дълготрайни
активи, сертификат за квалификация – експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Надеж да Георгиева Николова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводна
и финансовоконтролна дейност и квалификация – учител, специалност – делови отношения,
квалификация – посредник при делови контакти.
Николина Георгиева Гавраилова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Диана Манолова Терзиева – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – вътрешен финансов контрол, специализация по европейска административна практика,
организация на административната дейност и
процеси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Диян Петров Щерев – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
търговията.
Ваня Георгиева Петрова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността.
И ве л и на Йорда нова Попова – о бра зование – висш е, специалност – магистър по стопанско управление, квалификация – икономисторганизатор на промишленото производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол.
Еленка Илиева Маринова – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
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Диана Генчева Бимбелова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи,
оценки и продажби, автотехническа експертиза.
Гергана Иванова Славова – образование – вис
ше, специалност – счетоводство и контрол – икономист по счетоводната и финансово-контролната
дейност, квалификация по съдебно-счетоводни
експертизи.
А н т он и я Д и м и т рова Борисова – обра зо вание – висш е, специалност – счетоводство и
контрол – магистър по икономика, квалификация – магистър-агроном.
Гроздан Иванов Ихчиев – образование – вис
ше, инженер-икономист по индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол.
Па в л и на Георг иева Пе т рова – обра зование – висш е, специалност – магистър по икономика и финанси, магистър по счетоводство и
контрол, квалификация – бакалавър по стопанско
управление, бизнескомуникации на английски
език, съдебно-счетоводни експертизи, достъп
до ниво класифицирана информация – „строго
секретно“.
Верг и н и я Ж и вкова К а л чева – о бра зование – висше, специалност – икономист-счетоводител по счетоводна отчетност.
Даниела Кирчева Димова-Кожухарова – образование – висше магистър по икономика – счетоводство и контрол.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено
и гра ж данско ст роителство, длъж ност – ръководител проект и инвестиционен контрол,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор, вписана в
регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща
независим строителен надзор в проектирането,
строителството, както и технически контрол за
сгради, квалификация – счетоводство на малко
и средно предприятие, експерт инвеститорски
контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД,
Бургас, за извършване дейност за разработки на
инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
Теменужка Янкова Стефанова – образование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
квалификация – икономист-счетоводител.
Красимир Тенев Тенев – образование – висше,
специалност – икономика и управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта.
Милена Григорова Димитрова – образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
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Иван Стоянов Иванов – образование – средно
специално, специалност – икономика, планиране,
отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, свидетелство за професионална квалификация – съдебен експерт, финансово-ценови проблеми.
Паскалина Георгиева Бангеева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист.
М и л е н а Ц в я т ко в а К о с т о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика.
Георг и Д и м и т ров Д и м и т ров – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор в промишлеността.
А лекс а н д ър М и х а и лов А г ов – о бра зование – висше, специалност – международнa икономика, професионална квалификация – магистър
по икономика.
Гергана Добрева Петкова-Градева – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, специализация – организация и технология
на счетоводството във финансовите предприятия,
професионална квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за подготовка, разработка
и управление на проекти, финансирани от ЕС.
Ангел Кънчев Ангелов – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат
за професионална квалификация – първоначално обучение по защита на класифицираната
информация, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи,
сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти.
Ваня Георгиева Петрова – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Велика Иванова Казакова – образование – вис
ше, специалност – стопански и финансов контрол,
специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Йорданова Вангелова – образование – висш е, специалност – икономика на
промишлеността, квалификация – икономист по
промишлеността, спец. материално-техническо
снабдяване, удостоверение за професионално обучение, професия – финансист, специалност – банково дело.
Мара Стоянова Георгиева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, професионална квалификация – съдебно-счетоводни
експертизи.
Ро з а л и н а Пе т р о в а М и л е в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – финанси, професионална квалификация – икономист.
К а п к а То д о р о в а Ш и в ач е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
сертификат по МСС.
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Таня Костадинова Габракова-Мутафова – образование – висше, специалност – счетоводство
и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат МСС.
Га лина Асенова Костадинова – образование – висш е, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител
педагогически профил.
Красимир Димов Грозев – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
сертификат за квалификация – експерт, по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи,
сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при
изготвянето на съдебните експертизи, трансферно
ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, сертификат за експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
съдебно-стокови експертизи – оценка на активи,
съдебно-финансови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебно-счетоводни експертизи – данъчни и осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат.
Весел и на Тодорова Гроздева – образование – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, свидетелство за
специализация и правоспособност – счетоводство
на предприятието.
Славка Георгиева Мечева – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител.
Мариана А настасова Добрева – образование – висш е, специалност – индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право,
сертификат – законосъобразно прекратяване
на трудовите договори и защита интересите на
работодателя при уволнение.
Марияна Недялкова Мантарова-Димитрова – образование – висш е, специалност – икономика на строителството (строително предприемачество), професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – стопанско
у правление, образование – средно, специа лност – икономика и мениджмънт, професионална
квалификация – счетоводител, лиценз за оценка
на недвижими имоти.
Нели Петкова Гагашева – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
индустрията, квалификация – икономист-организатор на промишленото производство, сертификат
за квалификация „експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи“.
Биляна Михайлова Бояджиева – образование – висше, специалност – международен туризъм, професионална квалификация – магистър
по туризъм.
Де с и с л а в а Е н е в а Бу д а ко в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист
по търговия.
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Ди л яна Иванова Христова – образование – висше, специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър
по икономика, специалност – меж ду народен
туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно образование – гимназия
с преподаване на немски език.
Ангел Тодоров Тодоров – образование – вис
ше, специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист.
Гинка Коева Колева – образование – висше,
специалност – стопанско управление, специализация – финансов мениджмънт на предприятието,
професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – индустриален
мениджмънт, професионална квалификация – инженер-икономист, сертификат – изготвяне на
годишен финансов отчет в лечебните заведения,
сертификат – специфични моменти и проблеми
при счетоводното отчитане в здравеопазването,
спецализиран счетоводен и складов софтуер.
Ц в е т а П л а менов а М и н ков а – о б р а з ов ание – висш е, специалност – финансово-счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист – финансово-счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление,
следдипломна квалификация – счетоводство,
финанси и контрол.
Таня Койчева Николова – образование – вис
ше, специалност – ОПУП, квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов мениджмънт, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализ на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
удостоверение „Прилагане на международни
стандарти за финансови отчети в България“,
сертификат за „Управление на разходите“.
Петър Петров Петров – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност, диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за
завършено обучение по програма „банково дело“.
Атанаска Николаева Кож у харова – образование – висш е, специалност – счетоводство,
финанси и контрол.
Ра до с ла ва Д и м чева Д и мова – о бра зование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,
специалност – маркетинг и мениджмънт.
Ир ена С т оя нова Ба л д ж иева – о бра з ование – висше, специалност – счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната
и финансово-контролната дейност.
Ирина Петрова Тодорова – образование – вис
ше, специалност – аграрна икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
Деница Братоева Копринарова – образование – висш е, специалност – стопанско у правление, специализация: финансов мениджмънт
на предприятието, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, специалност – финанси, специализация – банково
дело, професионална квалификация – икономист,
специалност – публична администрация, квалификация – магистър по публична администрация.
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Иван Георгиев Дочев – образование – висше,
специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика.
Мария Здравкова Янева – образование – вис
ше, специа лност – финанси, п рофесиона лна
к валификаци я – икономист, свидетелство за
професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Васил Атилов Ряпов – образование – висше,
специалност – минна електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация – минен
инженер-електромеханик, средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – среден техник по строителство
и архитектура, диплома за кандидат на техническите науки.
Веселин Борисов Гяуров – образование – вис
ше, специалност – пътно строителство и пътен
транспорт, автомобилен транспорт, квалификация – инженер, диплом за средно образование,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение от
завършен курс по организация и безопасност на
движението по пътищата.
Бердж Никохос Топузян – образование – вис
ше, специалност – експлоатация на автомобилния
транспорт, квалификация – машинен инженер,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
професионална квалификация – удостоверение за
автотехническа експертиза, съдебно-инженерно
технически експертизи, удостоверение от Центъра
за усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм – Бургас, за положен изпит
по английски и руски език, член на Камарата на
независимите оценители.
Атанас Драгнев Дончев – образование – вис
ше, специалност – подвижен железопътен състав,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини и съоръжения в сферата
на транспорта и строителството, сертификат
за оценител на машини и съоръжения, член на
Съюза на независимите автотехнически експерти
в България.
Тодор Георгиев Илиев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, свидетелство
за у чителска правоспособност, със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна
квалификация – учител-специалист по студена
обработка и клас квалификация по организация
и управление на образованието.
Ж ивомир Георгиев Стефанов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Сарко Бердж Топузян – образование – висше,
специалност – електронна техника и микро
електроника, квалификация – електроинженер,
квалификация – компютърна, комуникационна,
електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по телевизионна техника,
квалификация – съдебни инженерно-технически
експертизи и съдебна компютърно-техническа
експертиза, медицинска апаратура.
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Н и ко л а й Ц в я т ко в Ч а к ъ р о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – електроенергетика,
квалификация – електроинженер, свидетелство
за завършен курс цветна телевизия, сертификат
за завършен курс – компютърен оператор – Win
XP, Word, Excel Internet.
М а ри а н а Д и мов а А н г е лов а – о б р а з ов ание – висш е, специалност – маркетинг и планиране, сертификат за експерт – оценител на
недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по
Закона за независимите оценители; оценител на
земеделски земи, оценител на цели предприятия,
финансови институции, машини и съоръжения
и други активи, сертификат за експерт-оценител
на благородни метали.
Петко Купенов Петков – образование – вис
ше, специалност – учител по практика ДВГ и
преподавател-инструктор на водачи на МПС, образование – средно специално, специалност – автомобили и трактори – експлоатация, поддържане
и ремонт, квалификация – машинен техник,
специалност – корабни машини и механизми,
квалификация – среден техник корабни машини и механизми, свидетелство за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат
за автоексперт, оценител – автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за
оцеляване на море.
Георги Георгов Георгиев – образование – вис
ше, специалност – маркшайдерство, квалификация – минен инженер-маркшайдер, свидетелство
за правоспособност от Агенцията по кадастъра
по чл. 12, т. 7 ЗКИР, сертификат от Камарата на
инженерите по геодезия за вписване в регистъра на
правоспособни лица по кадастър към Агенцията
по кадастъра, удостоверение за член на КИИП
към секция „Геодезия, приложна геодезия и
ландшафт“, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност от КИИП.
Тихомир Стефанов Рачев – образование – средно, специалност – механизация на селското стопанство, квалификация – машинен техник.
Б ог о м и л Тодо р ов Ра н г е лов – о б р а з ов ание – висше, специалност – танкист ЗКТЧ, военна
квалификация – офицер от танкови войски, гражданска квалификация – инженер по двигатели с
вътрешно горене.
Ася Георгиева Кравченко – образование – вис
ше, специалност – топлоенергетика и ядрена
енергетика, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Динко Йорданов Динев – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценител на машини, съоръжения в сферата на
машиностроителната промишленост, транспорта,
строителството и химическата и нефтопреработвателната промишленост, лиценз за оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Петър Ончев Гуджев – образование – висше,
специалност – ремонт и експлоатация на трактори, автомобили и ССМ, квалификация – машинен
инженер.
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Щилян Василев Папанчев – образование – вис
ше, специалност – изчислителна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
компютърен инженер.
Коста Иванов Маринчев – образование – вис
ше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Ге о р г и Ж е л я з ко в Га в р и ло в – о б р а з о в ание – висш е, специалност – противопожарна
техника и безопасност, квалификация – инженер
по противопожарна техника и безопасност.
Митко Русев Митев – образование – висш е,
специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, икономика
и управление на промишлеността, квалификация – икономист-организатор на промишленото
производство, следдипломна квалификация – мениджмънт и стопански бизнес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини
и съоръжения, сертификат за експерт-оценител
на инвестиционен проект, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, методология, проблеми и аспекти,
сертификат за автоексперт-оценител, сертификат
за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини
и съоръжения в сферата на селското стопанство
и транспорта.
Илия Динев Кехайов – специалност – земна
артилерия, квалификация – инженер по технология на машиностроенeто, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Димитър Василев Герчев – образование – вис
ше, специалност – технология и механизация
на строителството, квалификация – строителен
инженер по технология и механизация на строителството, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране
на сгради, удостоверение за длъжностно лице по
безопасност и здраве при работа, удостоверение
за координатор по безопасност и здраве.
К и рчо Господ и нов Недел чев – образование – средно, специалност – механизаротор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас,
квалификация – шлосеро-монтьор, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Богда на Ди мова А пос т олова – образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по
транспорта, професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.
Камен Димитров Сейменлийски – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, професионална квалификация – мениджмънт в енергетиката, удостоверение за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, диплома
за кандидат на техническите науки.
Людмил Емилов Петров – образование – вис
ше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър – инженер,
професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, автотехническа експертиза,
двигатели с вътрешно горене.
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Жу л ие т а А т а н ас ов а Е д р ев а – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлена топлотехника, квалификация – машинен инженер,
степен – магистър, следдипломна квалификация – съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на сгради
и сертифициране на сгради, удостоверение за
придобиване на трета квалификационна група по
безопасност при работа в електрически уредби/
мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение
за допълнително обу чение – безопасност на
труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с пълна проектантска
правоспособност по част „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и
газоснабдяване“.
Павел Георгиев Янев – образование – висше,
специалност – транспортно строителство, квалификация – инженер-оператор в транспорта – ръководител на производствена група за поддържане
на железния път, образование – висше, специалност – технология и управление на транспорта,
професионална квалификация – магистър – инженер, следдипломна квалификация – съдебнотехнически експертизи, удостоверение за право
на работа със съдове под налягане, свидетелство
за професионална квалификация – водач на МПС
за обществен транспорт, специалност „Вътрешни
и международни превози на товари“, удостоверениe за допълнително обучение за придобиване на
трета квалификационна група по безопасност при
работа в електрически уредби /мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително
обучение по безопасност на труда.
Матвей Димит ров Арабад ж ийск и – образование – висш е, специалност – автомобилни
войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, гражданска специалност – двигатели
с вътрешно горене, квалификация – машинен
инженер, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат за автоексперт-оценител.
Христо Костов Христов – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер, лиценз за
оценка на машини и съоръжения в сферата на
машиностроенето, автомобилния и морския
транспорт и строителство.
Станислав Енев Танев – образование – висше,
специалност – радио- и телевизионна техника,
к ва лификаци я – ин женер по елек т роника и
комуникации, специализация – аудио- и видеоелектроника.
Смела Ралева Узунова – образование – висше,
специалност – съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер,
длъжност – инженер енергетик, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, удостоверение – измервания, оценка и
нормативни документи (микроклимат, осветление,
шум, вибрации, вентилационни и климатични
инсталации, електромагнитни полета), сертификат
за интензивен курс по счетоводство.
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Руска Кирилова Илиева – образование – вис
ше, специалност – водоснабдяване и канализаци я, к ва лификаци я – ст роителен ин женер
по водоснабдяване и канализация, лиценз за
оценител на недвижими имоти, сертификат за
експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на
инвестиционен проект.
Георги Благоев Тимнев – образование – вис
ше, специалност – машинен инженер – транспорт
и енергетика, промишлена топлоенергетика,
педагогическа правоспособност – у чител по
практика ДВГ, специалност от средно образование – автомонтьор, удостоверение за ограничена
проектантска правоспособност – топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация,
управител, сертификат за автоексперт-оценител.
Диана Петкова Воденичарова – образование – висше, специалност – електроника, квалификация – магистър – инженер, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
специалност от средно образование – експлоатация на съобщителните устройства, квалификация – техник.
Мариана Тодорова Георгиева – образование – висше, специалност – ел. машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия
и картография, специалност електроинженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност
за монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общотехнически и спец.
учебни предмети.
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието
на инвестиционни проекти и упражняване на
ст роителен надзор, вписана в регист ъра на
БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим
строителен надзор в проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради,
квалификация – счетоводство на малко и средно
предприятие, експерт инвеститорски контрол,
специалист по актуване на СМР, удостоверение
от „Проектантска организация“ – ЕАД, Бургас, за
извършване дейност за разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология“
и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи
мероприятията за безопасни и здравословни
условия на труд в строителството.
Зд равка Чернева А н д реева – висш е, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по промишлено и граж данско строителство,
специализация – икономика и организация на
инвестиционния процес, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти.
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С у л т а н к а Га н ч е в а Б о н ч е в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
Тодорка Димитрова Чанкинова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.
С т ефка С тамова Раканова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти от
Агенцията за приватизация – София, сертификат
за оценка на недвижими имоти от Камарата на
независимите оценители в България, оценител
по ЗОСОИ.
Иванка Фо тева Великова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата, лиценз за
оценка на недвижими имоти.
Мари я Димит рова Атанасова – образование – висше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по
геодезия, фотограметрия и картография, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, категоризация,
оценка и регистрация на земеделски земи, оценка
на приходоносен имот – търговски обект.
Янко Чернев Добрев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство, сертификат от Камарата на независимите оценители
в България за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
К а л и н а Щерионова Па шева – о бра з ование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Анна Радкова Желева – средно специално
образование, квалификация – техник по строителство и архитектура, сертификат за оценителска
правоспособност за оценка на недвижими имоти.
Калудка Русева Иванова – образование – средно специално образование, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура, сертификат за
оценител на недвижими имоти.
Жозефи на И л иева Тра н чева – о бра зование – висш е, специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, сертификат за консултант по оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, удостоверение за оценител на недвижими
имоти.
Янка Маринова Велева – образование – висше,
специалност – транспортно строителство – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство.
Тонка Илиева Георгиева – образование – вис
ше, специалност – транспортно строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно
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строителство, профил пътно строителство, лиценз
за оценки на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Д и а н а С т е ф а н о в а К о й ко в а – о б р а з о в а ние – висш е, специалност – архитекту ра, дипломиран инженер, лиценз за оценка на други
активи (архитектурни паметници на културата
и интериор).
Стоянка Влаева Рачева – образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата, сертификат – оценител
на недвижимо имущество, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Стоян Желязков Илчев – образование – вис
ше, специалност – ПГС, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, образование – средно специално,
специалност – геодезия и картография, квалификация – геодезия, техник по геодезия, лиценз за
оценител на недвижими имоти.
Диана Петрова Ченешева – образование – вис
ше, специалност – строителство и архитектура,
квалификация – строителен техник, лиценз за
оценка на недвижими имоти, професионална
квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.
Петко Иванов Барзов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер,
промишлено и гражданско строителство, старши научен сътрудник първа степен, диплома за
кандидат на техническите науки, удостоверение
за професионална квалификация – оценка на
недвижими имоти.
М а р и е т а Р ус ко в а Г ъ л ъ б о в а – о б р а з о в ание – висш е, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженергеодезист, квалификация – мениджър.
Иван Георгиев Щерев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за вписване в публичния
регистър на лица, упражняващи технически
контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител
на земеделски земи, подобренията и трайните
насаждения върху тях, сертификат за експерт
оценител на недвижими имоти и сгради – паметници на културата.
Синклитиния Василева Аврамова – образование – висш е, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти.
Константин Михайлович Якубович – образование – висш е, специалност – архитекту ра,
квалификация – архитект.
Александър Андреев Бъчваров – образование – висш е, специалност – железопътно строителство, квалификация – строителен инженер,
оценител на недвижимо имущество.
Васи л Богоми лов Стои лов – образование – висш е, специа лност – х и д роенерг ийно
строителство, квалификация – инженер по хидроенергийно строителство, сертификат от Камарата
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на независими оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими
имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти,
компетенции по пречистване на отпадъчни води
и по опазване на водите от замърсяване.
Злат к а Па на йо т ова И ва нова – образование – висше, специалност – автомобилни пътища,
квалификация – инженер-строител, сертификат
за оценител на недвижими имоти, сертификат
за експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Нина Николова Стоянова – образование – вис
ше, специалност – технол. на микроб. и ферм.
продукти, квалификация – инженер-технолог
по „Технология на виното и високоалкохолните
напитки“.
Виолета Маркова Илиева – образование – вис
ше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмаси, к ва лификаци я – ин женер-х имик,
специализация – управление на администрацията,
специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение за специализация – европейска административна практика, удостоверение
за специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за квалификация като учител по химия, свидетелство
за квалификация – технология на пластмасите,
квалификация – педагогика, учител.
Божидар Панайотов Джандаров – образование – средно, сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети
и на стойността им, квалификация – VІ разряд
автобояджия.
Костадинка Пет рова Костова – образование – висш е, степен – магистър, специалност:
технология на металите и металообработващите
машини, квалификация – машинен инженер,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи,
пълна проектантска правоспособност.
Румен Стоянов Димов – образование – висше,
специалност: земеустройство, водно строителство,
квалификация – инженер-земеустроител, строителство – технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти,
лиценз за извършване на технически дейности
при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра
на лицата, правоспособни да извършват дейности
по кадастъра.
Кристина Димитрова Иванова – образование – висше, специалност: технология на силикатите, квалификация – инженер-химик, професионална квалификация – оценители на обекти
на недвижима собственост
Асен Петков Илиев – образование – висш е,
степен – бакалавър, специалност информатика,
професионална квалификация – информатик.
С ла вк а И ва нова Крат у н кова – образование – висш е, специалност – технология на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Иванка Янева Янева – образование – висше,
специалност: технология на машиностроенето
и металорежещи машини, квалификация – ма-
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шинен инженер, степен – магистър, специалност – финанси, професиона лна к ва лификация – магистър по икономика, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи.
Станислав Ден чев Симеонов – образование – висше, специалност: компютърни системи,
комплекси и мрежи, свидетелство за научно
звание – доцент по научната специалност 02.21.04
„Компютърни системи, комплекси и мрежи“,
к.т.н. – инженер.
Георги Димитров Карлов – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност: инженер-корабоводител, професионална квалификация – стопанско управление, специализация – управление
на флота и пристанищата.
Полина Илиева Милушева-Мандаджиева – образова н ие – висш е, с т епен – ма г ис т ър, спец иа л нос т – ма ш и нос т роене, п рофесиона л на
квалификация – машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо
машиностроене.
Румен Тончев Иванов – образование – вис
ше, специалност – електронна техника и микроелектроника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за
остойностяване на леки автомобили и калкулация
на щети, експерт на камиони и автобуси.
Юлия Тодорова Янева – образование – средно
специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
М а ри я Н и ко лов а Н и ко лов а – о б р а з ов ание – висш е, специалност – технология на машините и металите, квалификация – машинен
инженер, оценител на търговски предприятия,
оценител на машини и съоръжения, оценител
на недвижими имоти.
Янчо Найденов Николов – образование – вис
ше, специалност – технология на машините и
металите, квалификация – машинен инженер,
специализация – икономика и управление на
инвестиционния процес, оценител на машини
и съоръжения, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Евгений Йорданов Пашов – образование – вис
ше, степен – магистър, специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация и ремонт на автомобилна
техника, граж данска специалност – инженер
двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, следдипломна
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Кина Вълкова Вълчева – образование – средно
специално, специалност: строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и
архитектура, сертификат за експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Ми лица Ян чева Пи лашева – образование – висш е, степен – магистър, специалност
икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, следдипломна
квалификация – счетоводство, финанси и кон-
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трол, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи, подобренията върху тях и
трайните насаждения.
Е л е н а Ме т од и е в а Те р з и е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност: технология на нефта
и газа, квалификация – инженер-химик, експерт
по водите.
Таня Славова Цветанова – образование – вис
ше, специалност – право, квалификация – юрист,
лиценз за оценител на недвижими имоти.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитнотехнически войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер
по радиоелектронна техника, професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Н и ко л а й Х р и с т о в Н и ко ло в – о б р а з о в ание – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер, лиценз – оценител на недвижими имоти.
Бис ерк а Пе т кова Ат а нас ова – о бра зование – висш е, специалност – технология на микроб. и ферм. продукти, квалификация – инженер-технолог по „Технология на виното и
високоалкохолните напитк и“, педагогическа
правоспособност.
Жорж Мардик Суичмезян – образование – вис
ше, специалност – технологи я на кау чу ка и
пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Григорий Димитров Манолов – образование – висше, специалност – двигатели с вътрешно
горене, квалификация – машинен инженер.
Димитър Атанасов Джамбазов – образование – висше, специалност – стопанско управление, квалификация – технология и организация
на автомобилния транспорт, допълнителна квалификация – съдебно-технически експертизи,
сертификат – хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно
управлявани системи при бензинови двигатели,
удостоверение – ефективна комуникация с клиенти.
Петър Димов Димов – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик.
Сава Атанасов Пелев – образование – висше,
специалност – автотранспортна и земеделска
техника, квалификация – механик, допълнителна
квалификация – учител и инструктор за обучение
на водачи на МПС категория „С“ и „Т“.
Тодор Марчев Ангелов – образование – средно, специалност – монтьор на МПС.
Иван Цветанов Гарелов – образование – вис
ше, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Анета Георгиева Сталева – образование – вис
ше, специалност – разработка на полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог,
професионална квалификация – пълна проектантска правоспособност, сертификат за система
за управление за здравето и безопасността при
работа, осигуряване на здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на
строителни и монтажни работи, удостоверение
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за координатор по безопасност и здраве в строителството, удостоверение от Националния център
по хигиена, медицинска екология и хранене.
Невенка Добринова Люцканова-Дренова – образование – висш е, специалност – електронна
техника и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, професионална квалификация – публична администрация,
сертифициран системен администратор – сертификат Майкрософт Tehnology Specialist (MCTS).
Ж е л я з ко Ра й ко в Ж е л я з ко в – о б р а з о в ание – висш е, специалност – електроенергетика
и електрообзавеждане, квалификация – електроинженер, квалификация – офицер по противопожарна охрана.
Николай Милев Милев – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, допълнителна
квалификация – публична администрация, вис
ше военно академично образование, специалност – КЩ, оперативно-тактическа – строителни
войски, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт-оценител на инвестиционен проект.
Людми ла Пет рова Лимонова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Илка Петрова Бакалова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник по геодезия и
картография.
Христо Гюлев Генов – образование – вис
ше, специалност – архитектура, квалификация
архитект.
Пламен Колев Колев – образование – висше,
специалност – селскостопанска техника, квалификация – машинен инженер, допълнителна
квалификация – научен сътрудник ІІІ степен,
квалификационен курс по „Системи на управление
на качеството“, специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник
по водно строителство.
Марияна Панайотова Арабаджиева – образование – висше, специалност – публична администрация, средно специално образование със специалност – геодезия, фотограметрия и картография,
професионална квалификация – техник-геодезист,
лиценз за оценка на машини и съоръжения,
лиценз за оценка на търговски предприятия,
лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, специализация – морска
администрация.
Славка Боева Дремсизова – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителството и архитектурата.
Пенка Стоянова Шопова – образование – средно специално, специалност – геодезия и карто
графия, квалификация – техник на геодезия и
картография, лиценз – оценител на недвижими
имоти.
Юлиян Димитров Македонски – образование – висше, специалност – архитектура.
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Шинка Благоева Коларова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Емил Стоянов Петков – образование – висше,
специалност – икономика на строителството,
квалификация – магистър по икономика, образование – висше, специалност – промишлено и
гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Добринка Минкова А врамова – образование – висш е, специалност – стопанско у правление, квалификация – мениджър, образование – средно специално, специалност – геодезия,
фо т ог ра ме т ри я и к ар т ог рафи я, к ва л ифи к ация – среден техник по геодезия, земеделски земи,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ж и вко И в а нов Д а н д ари нов – о бра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на строителството,
оценител на недвижими имоти и земеделски
земи – оценки и продажби.
Петър Симеонов А лександров – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков – образование – вис
ше, специалност – водоснабдяване и канализация,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Марин Великов Сотиров – образование – вис
ше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект.
Георги Ангелов Ангелов – образование – вис
ше, специалност – хидротехническо строителство,
квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.
Женя Тихомирова Рачева – образование – вис
ше, специалност – финанси, стопанско управление, организация и управление на хотела
и ресторан та, к ва лификаци я – маг ист ър по
икономика, образование – средно специално,
спец иа л нос т – с т рои т елс т во и арх и т ек т у ра,
квалификация – строителен техник – ІІ степен,
сертификат за оценител на недвижими имоти,
сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Веселина Михайлова Георгиева – образование – средно специално, специалност – геодезия и
картография, квалификация – техник по геодезия.
Недялка Михова Миткова – образование –
средно специално, специалност – строителство
и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.
Мирчо Петров Мавродиев – образование – вис
ше, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение за
професионална квалификация – магистър – инженер по геодезия, фотограметрия и картография,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност.
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Валентина Стоянова Георгиева – образование – средно специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник
по строителство и архитектура.
Г р о з д а н С т о я н о в Ц в е т а н о в – о б р а з о в ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на промишлени,
ж и л и щ н и и общес т вен и сг ра д и, л и ценз за
оценител на недвижими имоти, удостоверение
за професионална квалификация – обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради, лиценз за оценител на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен надзор.
Стоян Христов Христов – образование – средно специално, специалност – корабни машини
и механизми, квалификация – среден техник по
корабни машини и механизми, специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – машинен техник.
Елисавета Георгиева Кехайова – образование – висше, специалност – обработка на металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург, сертификат за оценка
на недвижими имоти и земеделски земи, новите
европейски стандарти за оценяване на недвижими имоти.
Иван Стойчев Антонов – образование – вис
ше, специалност – промишлена топлотехника,
квалификация – машинен инженер, допълнителна
следдипломна квалификация – мениджмънт.
К и ри л Дими т ров К и ри лов – образован ие – висш е, спец иа л нос т – с ъобщ и т ел на и
осигурителна техника и системи, квалификаци я – елек т роин женер, средно образование,
специалност – ел. монтьор на сл. токови уреди,
полувисше електротехническо образование, специалност – далекосъобщителна техника.
М а ри я Пе т ков а Д и м и т р ов а – о б р а з ов ание – висше, специалност – електронна техника,
специализация – електронно ядрено и медицинско
уредостроене, образование – висш е, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по
икономика.
Красимир Стоянов Димитров – образование – висш е, специа лност – подви жен железопътен транспорт, квалификация – машинен
и н женер, спец иа л иза ц и я – ва г онос т роене и
вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика,
специалност – инженер-специалист.
Вълчо Николов Вълев – образование – висше,
специалност – топлоенергия, квалификация – машинен инженер.
Николай Петков Русев – образование – висше,
специалност – химия, квалификация – химик,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – информатика и ИТ.
Петя Йорданова Илиева – образование – вис
ше, специалност – математическа кибернетика
и изчислителна техника, квалификация – дипломиран математик, допълнителна квалификация – специалност „Право“.
Камен Цонев Недев – образование – висш е,
специалност – геология и проучване на полезните
изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по
проучване на полезни изкопаеми.
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Красимира Димитрова Арабаджиева – образование – висше, специалност – радио- и телевизионна техника, квалификация – инженер по
електроника и автоматика, средно специално
образование, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител, сертификат
от Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от
АП за оценител на недвижими имоти.
Р у м я н а М и л ков а М ари нов а – о бра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, допълнителна квалификация – удостоверение от Камарата на инженерите в инвестиционно проектиране за пълна проектантска
правоспособност.
Ирина Георгиева Попкармезова – образо
вание – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект.
Теодор Стоянов Стоянов – образование – вис
ше, специалност – ЕТМЕ, квалификация – електроинженер, свидетелство за професионална
квалификация – съдебно-технически експертизи.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – Изпълнителна агенция по
горите – регистриран за упражняване на частна
лесовъдска практика и извършване на дейности
в горски фонд.
Любчо Радев Пенев – образование – висш е,
специалност – мотострелкови войски, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене,
квалификация – машинен инженер ДВГ, висше
образование, специалност – управление и контрол
на условията на труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи, удостоверение от ИА „Автомобилна
администрация“ – консултант по безопасност
при превоз на опасни товари, свидетелство на
персонал за взривни работи, АДР – свидетелство
за водач, превозващ опасни товари в цистерни
или по друг начин.
Пламен Димит ров Гърбов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строите-
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лен инженер по технология на строителството,
удостоверение от КИИП за пълна проектантска
правоспособност, магистър-инженер.
Мария Димитрова Ефендиева – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение от Камарата на инженерите
в инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части конструктивна,
организация и изпълнение на строителството,
допълнителна квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008,
сертификат: QBDL-20W-138181-2004.
Кера Стоянова Лазарова – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
сертификат за следдипломна квалификация по
подготовка, разработка и управление на проекти,
финансирани от ЕС.
Веселина Йорданова Драганова – образование – висше, специалност – архитектура, квалификация – архитект, архитектурно проектиране и
консултантски услуги, удостоверение от Камарата
на архитектите в България за пълна проектантска
правоспособност.
Иво Георгиев Коралски – образование – вис
ше, специалност – химични технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше,
специалност – топлинна и масообменна техника в
химическата промишленост, квалификация – машинен инженер.
Чавдар Иванов Андреев – образование – средно специално, специалност – строителство и
архитектура, квалификация – строителен техник,
квалификация – монтажник на ОКИ.
Мехмед Хюсеин Мехмед – образование – вис
ше, специалност – технология и управление на
транспорта, квалификация – магистър-инженер,
средно образование, специалност – работник
специалист и водач на МПС кат. „С“ и „Т“, професионална квалификация – съдебно-технически
експертизи.
Красимир Трендафилов Трендафилов – образование – средно, специалност – машиностроене,
к ва лификаци я – оператор на мета лорежещи
машини – стругар, сертификат за автоексперт.
Донка Димова Петрова – образование – вис
ше, специалност – стопанско управление, квалификация – магистър по стопанско управление,
сертификат от Камарата на независимите оценители на България за оценка на недвижими имоти,
удостоверение от МЗХ за вещо лице по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
оценка на стойността.
С т а н и м и р а И в а н о в а Я ко в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – радиотехника, квалификация – електроинженер.
Цветанка Димитрова Иванова – образование – висш е, специа лност – земеуст ройст во,
квалификация – инженер-земеустроител, сертификат от Камарата на инженерите по геодезия за
вписване в регистъра на правоспособни лица по
кадастъра към Агенцията по кадастър, геодезия и
картография, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част геодезическа, професионална квалификация – магистър-инженер

ВЕСТНИК

БРОЙ 16

земеустроител, лиценз за оценка на недвижими
имоти, удостоверение за квалификация по категоризация, оценка и регистрация на земеделски
земи в РБългария, удостоверение за правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност
по земеразделянето и авторизиране основните
планове и книжа.
Х рис т о Пери к л иев Х рис т ов – о бра з ование – висше, специалност – счетоводна отчетност,
допълнителни квалификации – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, съдебно-счетоводни експертизи, експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество, автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за
експерт-оценител на цели предприятия, дялове и
акции от капитала им, разрешение за достъп до
класифицирана информация до ниво „секретно“.
Михаил Динев Златев – образование – висше,
специалност – счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, експерт-оценител
на машини и съоръжения, активи.
Ирена Желязкова Маврова – образование –
висш е, специалност – строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – оценителска право
способност за оценка на недвижими имоти.
Тинка Стефанова Тодорова-Горбан – образование – висше, специалност – пътно строителство,
квалификиция – строителен инженер на пътно
строителство.
В и к т о р Ге о р г и е в А т а н а с о в – о б р а з о в а ние – висше, специалност – машинен инженер,
технология на машинността.
Тод о р к а С т о я н о в а До б р е в а – о б р а з о в ание – средно специално, специалност – техник
по строителство и архитектура.
Иван Стоянов Добрев – образование – висше,
специалност – технология и управление на транспорта, магистър-инженер, квалификация – експерт по финансово-икономически проблеми, експертиза на недвижими имоти и земеделски земи,
оценки и продажби, автотехническа експертиза.
Жасмин Василев Шаров – образование – вис
ше, електроинженер – ел. снабдяване и ел. обзавеждане, сертификат за автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, методология за експертиза на ПТП,
сертификат за придобиване на знания и умения
по информационно-методическо съдържание на
оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи относно пожари с електрическо
обзавеждане на МПС, машини, съоръжения,
сгради и други, оценки на недвижими имоти.
Малина Петрова Антова – образование – вис
ше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификации – проектантска дейност с пълна техническа
правоспособност.
Павлина Маринова Братанова – образование – висше, специалност – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, организация и планиране
на инвестиционния процес, лиценз за оценка
на цели държавни и общински предприятия,
преобразуване или непреобразуване в търговски
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дружества, сертификат за оценка на търговски
предприятия и вземания, сертификат за оценка
на недвижими имоти, бизнес администрация.
Иван Димитров Ковачев – образование – вис
ше, специалност – инженер-икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по строителни сметки и
цени – първо ниво.
Койчо Василев Иванов – образование – висше,
специалност – машинен инженер по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна
охрана, удостоверение по аварийно-спасителна
дейност.
Динко Иванов Динев – образование – висше,
специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, удостоверение
за пълна проектантска правоспособност, регистриран в Агенцията по кадастъра – геодезия,
приложна геодезия и ландшафт.
Кольо Донев Доневски – образование – вис
ше, специалност – водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен ин женер по ВиК профил – мреж и и
съоръжения.
Не л и Го с под и нов а И в а нов а – о б ра з ов ание – висш е, специалност – транспортно строителство – профил „Жп строителство“, квалификация – строителен инженер по транспортно
строителство, удостоверение за професионална
квалификация – оценка на недвижими имоти.
Неделина Стоянова Гайдарова – образование – висше, специалност – информатика, професионална квалификация – магистър по информатика, учител по математика и информатика.
Ангел Георгиев Георгиев – образование – вис
ше, специалност – съобщителна и осигурителна
техника и системи, квалификация – инженер по
електроника и автоматика.
Евгени Братанов Братанов – образование – висше, специалност – хидромелиоративно
строителство, квалификация – строителен инженер по хидромелиоративно строителство.
Богдан Иванов Николов – образование – вис
ше, специалност – машиностроителна техника и
технологии, професионална квалификация – машинен инженер, свидетелство за професионална
квалификация – учител по машиностроителна
техника и технологии, удостоверение за професиона лна к ва лификаци я – автотех ническа
експертиза.
Кирил Спасов Габровски – образование – вис
ше, специалност – подемно-транспортно строителство и минни машини, квалификация – машинен инженер, удостоверение за независим
експерт за оценка на движимото и недвижимото
имущество на държавните и общинските фирми
при образуването и преобразуването им в еднолични търговски дружества, диплом за кандидат
на техническите науки, научно звание – доцент.
Тодор Георгиев Жечев – образование – висше,
специалност – ел. снабдяване и ел. обзавеждане
на водния транспорт, квалификация – електроинженер.
Ве с е л и на И ва нова М и н чева – о бра зование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен
инженер, удостоверение за член на КИИП към
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секция „Конструкции на сгради и съоръжени я“, удостоверение за пълна проектантска
правоспособност, конструктивна организация и
изпълнение на строителството, удостоверение
от НТС по строителство за упражняване на
независим строителен надзор в проектирането
и/или строителството, технически контрол за
сгради, специалност – строителни конструкции,
направление – проек тиране и ст роителство,
специалност – архитектурно-строителна част,
направление – строителство, разрешително за
упражняване на проектантски услуги – пълна
техническа правоспособност – специалност ПГС.
М а р и я Ге о р г и е в а И в а н о в а – о б р а з о в а ние – средно специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по
геодезия и картография, образование – висш е,
специалност – финанси, сертификат – оценител
на недвижими имоти.
Валерий Колювич Вълев – образование – вис
ше, специалност – промишлено и гражданско
строителство, квалификация – строителен инженер.
Настя Тодорова Дафова – образование – вис
ше, специа лност – арх и тек т у ра, к ва лификация – архитект.
Красимир Димов Грозев – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебен експерт на МППИ,
съдебни автотехнически експертизи, оценка на
моторни превозни средства, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми
и аспекти, сертификат – преобразуване, ликвидация, несъстоятелност; счетоводни и данъчни
проблеми при изготвянето на съдебните експертизи; трансферно ценообразуване; методи при
изготвяне на съдебните експертизи; сертификат
за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ирина Ценова Стоилова – образование – вис
ше, спец иа лност – п ромиш лено и г ра ж данско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, образование – средно
специално, специалност – строителство и архитектура, квалификация – техник по специалност
строителство и архитектура.
Д и м и т ър Ат а нас ов С т ои лов – о бра зование – висше, специалност – машиностроителна
техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер, образование – средно
специално, специалност – водно строителство,
квалификация – техник-водостроител.
Павлин Ценов Павлов – образование – висше,
специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер
по промишлено и гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен
инженер по ПГС технология на строителството,
образование – средно, специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен
техник.
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Стоян Иванов Тодоров – образование – висше,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за повишаване на квалификацията – противопожарна техника и безопасност.
А лександър Великов Великов – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – военен инженер по промишлено и гражданско
строителство, гражданска квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство – конструктор.
Ван я Стоянова К ирова-Хамаме – образование – висш е, специалност – промишлено и
гра ж данско ст роителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат
за експерт-оценител на недвижимите имоти и
земеделските земи.
Григор Георгиев Весов – образование – вис
ше, специалност – хим. технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Елена Рускова Ангелова – образование – вис
ше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш и н и и
апарати, квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация
„експерт-оценител на машини, съоръжения и
оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на заведение за
обществено хранене, сертификат за интензивен
курс на обучение по английски език.
Бойчо Гочев Узунов – образование – висш е,
специалност – автоматизация на производството,
квалификация – електроинженер, удостоверение
за завършен курс за противопожарна охрана,
удостоверение за квалификация – противопожарна техника и безопасност.
Диана Матева Терзиева – образование – вис
ше, специалност – технология на металите и
мета лообрабо т ва щ и т е ма ш и н и, к ва л ифи к ация – машинен инженер, допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и
съоръжения.
Д и м и т ър Хрис т ов Па па н чев – обра зование – средно, професия – автомобилен монтьор,
квалификация – автомонтьор, удостоверение за
професионална компетентност за международен
автомобилен превоз на товари.
Станчо Христов Христов – образование – вис
ше, специалност – противопожарна техника и
безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност.
Пе т ър Х ара ла м б ов С т оя нов – о бра з ование – висш е, специалност – каростроене и автотранспортна техника, квалификация – машинен инженер, специализация – проектиране на
автомобили, трактори и кари.
М и р о с л а в Д и н ков С т ой ков – о б р а з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалифи-
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кация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство – конструкции, образование – средно специално, специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по геодезия, лиценз за оценка
на недвижими имоти, сертификат за оценител на
недвижимо имущество, удостоверение за пълна
проектанска правоспособност.
Га л и н а М и х а й л о в а Б е н о в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност технология на минното
производство, квалификация – минен инженертехнолог, удостоверение за квалификационен
курс по контрол и анализ на рудничното проветряване, удостоверение за завършено обучение
по здравословни и безопасни условия на труд,
удостоверение за обучение за „осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР“, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство и
практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
Константин Жечев Жел язков – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална квалификация – магистъринженер.
Желка Тилева Филипова – образование – вис
ше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, пре
квалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднали ниво ІІ.
Иван Милчев Попжелев – образование – вис
ше, специалност – химични технологии, сертификат за придобита квалификация за компютърна
техническа поддръжка, сертификат за придобита
квалификация по основи на сигурността на информационните технологии, сертификат за придобита
квалификация по компютърна криминалистика,
сертификат за придобита квалификация за Десктоп
Администрация на MS Windows 7, сертификат за
придобита квалификация – Linux Администрация
(RHEL 6), сертификат за придобита квалификация
за Linux Адмистрация (Основи).
Евелина Димитрова Пирушкина – образование – висше, специалност – електронна техника
и мик роелек т роника, к ва лификаци я – електроинженер, удостоверение за професионална
квалификация – мениджмънт, удостоверение за
професионална квалификация – обследване за
енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Юлиян Анестиев Петров – образование – вис
ше, специалност – транспортна техника и технология, квалификация – машинен инженер,
удостоверение за професионална компетентност
за автомобилен превоз на товари.
Таню Иванов Господинов – образование – вис
ше, специалност – пътно строителство, к валификац и я – ст рои телен ин женер по п ът но
строителство, средно специално образование
със специалност строителство и архитектура,
профил: строителство, лиценз за оценка на недвижими имоти.
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Та н я Х а н чев а Б а к ърд ж иев а – о бра з ов ание – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Йонка Василева Янчева – образование – вис
ше, специалност – хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – магистъринженер, сертификат за оценка на недвижими
имоти.
Николай Великов Пирев – образование – средно специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник-геодезист, образование – висше, специалност – корабни
машини и механизми, квалификация – машинен
инженер, образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за допълнителна квалификация – здравен мениджмънт, свидетелство
за професионална квалификация – икономика на
здравеопазването, удостоверение за извършване
дейностите по чл. 166 ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор, лиценз за
превоз на товари на територията на Р България.
Веселин Тенев Статев – образование – висше,
специалност – автомобилни войски, военна квалификация – офицер – инженер по експлоатация и
ремонт на АТТ, гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен инженер, преквалификация за професионална
подготовка – фирмено управление, квалификация – мениджър.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молек. и функц. биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома
за кандидат на биологичните науки.
Хрис т о Георг иев Бу рга з л иев – обра зование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
Еленка Василева Райкова – образование – вис
ше, специалност – техн. на силикатите, квалификация – инженер-химик, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика, законодателство
и практика на Европейския съюз за осигуряване
на безопасност и здраве при работа“.
В е с е л и н а Х р и с т о в а До с е в а – о б р а з о в ание – висше, специалност – технология на каучука
и пластмасите, сертификат за експерт-оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Таня Градева Ангелова – образование – средно
специално, специалност – преработка на нефта
и газа, квалификация – техник-технолог, следдипломна квалификация – съдебно-технически
експертизи, сертификат – експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Мария Живкова Железчева-Митева – образование – висш е, специалност – неорганични
химични технологии, квалификация – магистъринженер.
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Жорж Мард и к С у и ч мезя н – образование – висше, специалност – технолог на каучука
и пластмасите, квалификация – инженер-химик,
удостоверение – правоспособност да ръководи
дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплом за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Николай Петков Русев – образование – висше,
специалност – химия, квалификация – химик,
свидетелство за професиона лна к ва лификация – учител по информатика и ИТ.
Маргарит Георгиев Янчев – образование – вис
ше, специалност – физик, с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и електроника.
Е л е н а Ме т од и е в а Те р з и е в а – о б р а з о в а ние – висше, спецалност – инженер-химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог.
Татя на Борисова М и ха й лова – образование – висше, специалност – технология на каучука
и пластмаси, квалификация – инженер-химик.
Григор Георгиев Весов – образование – вис
ше, специалност – хим. технология на текстилните влакна, квалификация – инженер-химик,
специализация – повишаване устойчивостта на
химическата промишленост при изключителни
обстоятелства, свидетелство за специализация
и правоспособност – експерт по оценка на въздействието върху околната среда.
Желка Тилева Филипова – образование – вис
ше, специалност – технология на неорганичните
вещества, квалификация – инженер-химик, пре
квалификация – металургия на черните метали,
квалификация – инженер-металург, свидетелство
за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение по
счетоводство за средно напреднали ниво ІІ.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Васи л к а К р ъ с та нова С т оева – обра зование – висш е, специалност – лозаро-градинарство, квалификация – агроном, лозаро-градинар,
сертификат за експерт-оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Желязко Георгиев Дучев – образование – вис
ше, специалност – обща агрономия, квалификация – агроном, сертификат за експерт – оценител
на недвижими имоти и земеделски земи.
Пенчо Добрев Янев – образование – висш е,
специалност – растителна защита, квалификация – инженер-агроном растителна защита, професионална квалификация – съдебно-технически
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експертизи, удостоверение за допълнително обучение – оценка на земеделски земи, подобренията
върху тях и трайните насаждения.
Николай Иванов Конданински – образование – висше, специалност – защита на растенията
и почвата, квалификация – инженер-агроном,
специализация – агроекология и защита на почвата, лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях, удостоверение от
МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а,
ал. 8 ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател.
Керка Янева Тотева – образование – висш е,
спец иа л нос т – ж и во т новъдс т во, к ва л ифи к ац и я – ин женер по ж иво т новъдст во, образо вание – висш е, специалност – счетоводство и
контрол.
Милка Димитрова Димитрова-Донева – образование – висш е, специалност – полевъдство,
к ва л ифи к а ц и я – а г роном-полевъд, спец иа лност – стопанско управление, управление на
европейските проекти, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,
„Управление на европейските проекти“.
Стоянка Груева Личева – образование – вис
ше, специалност – агроном-полевъд, квалификация – интензивно производство на цветя и
зеленчуци в оранжерии, компютърна грамотност.
Иван Николов Вълчев – образование – висше,
агроном-полевъд.
Иван Михайлов Янчев – образование – вис
ше, специалност – ветеринарна медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна
квалификация – лабораторен лекар в ДВСК.
Дарин Петров Гочков – образование – висше,
специалност – защита на растенията и почвата,
квалификация – инженер-агроном, удостоверение
от РИОКОЗ за правоспособност да извършва дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни
дейности, свидетелство за правоспособност на
технолог-обгазител.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Други съдебни експертизи“
Е л е н а Ме т од и е в а Те р з и е в а – о б р а з о в а ние – висше, специалност – технология на нефта
и газа, квалификация – инженер-химик, познания, свързани с проблеми на околната среда и
екологията, експерт по водите и ръководителколектив ОВОС.
Иван Финев Иванов – образование – висше,
специалност – зенитно-техн. войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по
радиоелектронна техника.
Христо Тодоров Брадев – образование – вис
ше, специалност – икономика и управление на
търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – телекомуникации.
Мая Иванова Кичева – образование – висше,
специалност – молек. и функц. биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома
за кандидат на биологичните науки.
Димитрийка Василева Лъвчиева – образование – висше, специалност – нефт и газ, квалификация – инженер-химик, диплома за кандидат на
техническите науки, удостоверение за завършен
курс „Здравословни и безопасни условия на труд
и управление на предприятието“, специалист по
химия и технология на нефта и газа; качество
на горива и нефтени продукти; разпределение и
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снабдяване с природен газ; системи на управление:
Система за управление на качеството съгласно
ISO 9001:2008, Система за управление на околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за
управление на здравословни и безопасни условия
на труд съгласно OHSAS 18001 и Система за
безопасност на храните (НАССР), допълнителна
квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008,
одитор по ISO 14001:2005, специалист по НАССР,
OHSAS 18001.
Мишо Стойчев Жеков – образование – висше,
специалност – горско стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство
за специализация – бизнес мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване
на частна лесовъдска практика и извършване на
дейности в горския фонд.
Злат и на Йорда нова Вън чева – обра зование – висше, специалност – икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на промишленото производство,
сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи, професионална
к ва лификаци я – педагог ика, п рофесиона лна
квалификация – учител.
Росица Станкова Казакова – образование –
висш е, специалност психология, квалификация – психолог, учител-логопед.
Красимир Димов Грозев – образование – вис
ше, специалност – организация на производството
и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, съдебни автотехнически
експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, методология,
проблеми и аспекти, сертификат преобразуване,
ликвидация, несъстоятелност; счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните
експертизи; трансферно ценообразуване; методи
при изготвяне на съдебните експертизи; сертификат за квалификация – експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
съдебно-митнически експертизи (митнически
режими и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления).
Хрис т о Георг иев Бу ргаз л иев – образование – висше, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър
по икономика, свидетелство за призната специалност – фармацевт, специалист по организация
и икономика на дистрибуторската и аптечната
практика.
Елена Рускова Ангелова – образование – вис
ше, спец иа л нос т – елек т ри ческ и ма ш ини и
апарати, образование – средно специално, специалност – автоматизация на производството,
квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – учител, сертификат
за квалификация „експерт-оценител на машини,
съоръжения и оборотни средства“, допълнителна квалификация – мениджър и управител на
заведение за обществено хранене, сертификат
за интензивен курс на обучение по английски
език, среднонапреднали ниво ІІ, ІІІ, преводач
на английски език.
Пламена Петрова Попова – образование – вис
ше, специалност – право, професионална квалификация – юрист, специализация – правораздава-
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не, образователна и научна степен „доктор“ по
научната специалност 05.05.13 „Изобретателско,
авторско и патентно право“, съдебни експертизи
по интелектуална собственост (Авторски и сродни
права, Търговски марки, Географски означения,
Промишлени дизайни).
Едуард Таквор Пюзантян – образование – вис
ше, специалност – социална педагогика, професионална квалификация – социален педагог.
Мария Николова Трифонова – удостоверение
за правоспособен преводач – тълковник от и на
жестомимичен език, категория А.
Ивайло Дочев Ненков – образование – вис
ше, специалност – международни икономически
отношения, професионална квалификация – икономист, сертификат от Камарата на независимите
оценители в България за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз
от Агенцията за приватизация за оценка на
недвижими имоти, оценител недвижими имоти.
Диана Тодорова Ин д желиева – образование – висше, специалност – технология на животински хранителни продукти, консерв. и общ.
хранене, квалификация – инженер-технолог по
„Технология на месата и рибата“, образователна
и научна степен – доктор по техническите науки,
хранителни технологии (технология на месните
и рибните продукти).
Бърза Коста динова Кехайова – образование – висше, специалност – промишлено и гражданско строителство – технологи я, к валификация – строителен инженер по промишлено
и гра ж данско ст роителство, длъж ност – ръководител-проект и инвестиционен контрол,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка
на съответствието на инвестиционни проекти и
упражняване на строителен надзор, вписана в
регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща
независим строителен надзор в проектирането,
строителството, както и технически контрол за
сгради, квалификация – счетоводство на малко
и средно предприятие, експерт инвеститорски
контрол, специалист по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация“ – ЕАД,
Бургас, за извършване дейност за разработки на
инвестиционни проекти по части „Строителна
технология“ и „Проект за безопасност и здраве“, третиращи мероприятията за безопасни и
здравословни условия на труд в строителството.
1198
7. – Висшият съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – районен
прок у рор на Районна прок у рат у ра – Пазарджик – изтичащ мандат на 15.03.2015 г.;
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Попово – изтичащ мандат на 15.03.2015 г.;
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Своге – изтичащ мандат на 18.03.2015 г.;
1.4. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Берковица – изтичащ мандат на 23.03.2015 г.;
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1.5. Административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Пловдив – изтичащ мандат на 23.03.2015 г.;
1.6. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Павликени – изтичащ мандат на 29.03.2015 г.;
1.7. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Пещера – изтичащ мандат на 31.03.2015 г.;
1.8. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Белоградчик – изтичащ мандат на 1.04.2015 г.;
1.9. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кула – изтичащ мандат на 1.04.2015 г.;
1.10. Административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас – изтичащ
мандат на 8.04.2015 г.;
1.11. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Левски – изтичащ мандат на 12.04.2015 г.
2. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебна власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – районен
прокурор на Районна прокуратура – Кърджали – свободна длъжност.
3. В 14-дневен срок от датата на обнародване
на свободната длъжност в „Държавен вестник“
кандидатите следва да подадат в администрацията
на ВСС заявление (по образец – чл. 4, ал. 1 от
Правилата за избор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167,
ал. 1, т. 2 – 4 ЗСВ), че желаят да участват в избора
за административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към заявлението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; нотариално заверено копие от диплома
за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
от извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; нотариално
заверено копие от трудова/служебна книжка и/
или осигурителна книжка; концепция за работата
им като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността; анализ и оценка на състоянието
на органа на съдебната власт; очертаване на
достиженията и проблемите в досегашната му
дейност; набелязване на цели за развитието и
мерки за тяхното достигане; удостоверение от
Националната следствена служба, Столичната
следствена служба или от окръжните следствени
отдели към окръжните прокуратури за образувани
досъдебни производства; декларация за имотното
състояние и произход на средствата за придобиване на имуществото по образец, утвърден от
ВСС, документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
1152
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51. – Лесотехническият университет – София, на основание РМС № 293 от 13.05.2014 г.
преобявява следните докторантури: 1 редовна и
1 задочна докторантура по научна специалност
Организация и управление на производството
(горско стопанство и горска индустрия), професионално направление 3.7. Администрация и
управление; 1 редовна и 1 задочна докторантура
по научна специалност Икономика и управление (по отрасли), професионално направление
3.7. Администрация и управление; 1 задочна
докторантура по научна специалност Лозарство,
професионално направление 6.1. Растениевъдство;
1 редовна и 1 задочна докторантура по научна
специалност Генетика, професионално направление 6.3. Животновъдство. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите подават
следните документи: 1. заявление (по образец);
бланка на заявлението може да бъде изтеглена от
сайта на университета www.ltu.bg; 2. автобиография с актуална снимка; 3. нотариално заверени
копия на диплома и приложение за придобита
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и диплома и приложение (или уверение)
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“; допустими са и други документи, удостоверяващи интереси и постижения
в научната област; 4. удостоверение за признато
висше образование (ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище); 5. списък на
публикациите (ако има такива); 6. медицинско
свидетелство; 7. удостоверение от психодиспансер; 8. свидетелство за съдимост; 9. документ за
платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за изпит по специалност и
20 лв. за чужд език). Документите се подават в
стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда
на ЛТУ, София, бул. Климент Охридски 10, тел.
за информация – 02/868 86 32.
1246
62. – Нов български университет, София,
обявява следните конкурси за: доцент в област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (анализ
на дискурса – медии); главни асистенти в област
на висше образование: 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (маркетинг) – един; 5. Технически
науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (цвят и светлина
в архитектурата – интериор и екстериор) – един;
8. Изкуства, професионално направление 8.2.
Изобразително изкуство (съвременни тенденции
в дизайна) – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите – в НБУ, ул. Монтевидео 21, отдел „Персонал“,
офис 215, тел. 8110235, 8110215.
1245
87. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН – София, обявява
конкурси за академични длъжности: доцент по
професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия,
химия на природните и физиологично активните
вещества“ за нуждите на лаборатория „Химия
на природните вещества“; главен асистент по
професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Биоорганична химия,
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химия на природните и физиологично активните вещества“ за нуждите на лаборатория „ЯМР
спектроскопия“, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в института, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 9, стая 206, тел. (02) 872 48 17.
1205
75. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за доцент в област
на висшето образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление 3.3.
Политически науки със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе
13, тел. 032/622 522.
1258
39. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през
м. януари 2015 г. са продадени следните обекти: 1.
Сграда с идентификатор 68134.1505.2287.14, София,
ж.к. Дружба 2, до бл. 310, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продадена на
Марин Василев Маринов за 73 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 2. Помещение, София,
ул. Цар Асен 3, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Триадица“, продадено на
Росица Костадинова Косачева за 34 000 лв., изплатени изцяло от купувача. Сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 3. Магазин (сграда
с идентификатор 14831.6501.946.14), с. Герман,
ул. Младежка 2а, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Панчарево“, продаден на
„АЛ-БА Дизайн“ – ЕООД, представлявано от Петър Георгиев Стефанов, за 33 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. Сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС). 4. Сграда и УПИ II,
кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски и ул.
Александър Стамболийски, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“,
продадени на „Техникс“ – ООД, представлявано
от Ангел Недялков Ангелов, за 18 000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС
в размер 3600 лв. Продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 21 600 лв., изплатени изцяло от
купувача.
1244
3. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя за складови, селскостопански
постройки и открити складови площадки за съхранение на селскостопанска продукция в обхват
ПИ № 034031, № 034030, № 034029, № 034094,
№ 034095 и № 034027, местност Герена, в землището на с. Сигмен, община Карнобат. Проектът
на ПУП – план за регулация и застрояване е
изложен в сградата на Община Карнобат, Дирекция „Устройство на територията“ – Център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица на основание чл. 128,
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ал. 5 във връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
1232
4. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя за складови, селскостопански
постройки и открити складови площадки за
съхранение на селскостопанска продукция в обхват ПИ № 034033, 034100, № 034099, № 034098,
местност Герена, в землището на с. Сигмен,
община Карнобат. Проектът на ПУП – план за
регулация и застрояване е изложен в сградата
на Община Карнобат, Дирекция „Устройство
на територията“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
1234
5. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска
земя за складови, селскостопански постройки
и открити складови площадки за съхранение
на селскостопанска продукция в обхват ПИ
№ 034102, 0034025, № 034026, № 034056 и № 034057,
местност Герена, в землището на с. Сигмен,
община Карнобат. Проектът на ПУП – план за
регулация и застрояване е изложен в сградата
на Община Карнобат, Дирекция „Устройство
на територията“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
1233
6. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя за складови, селскостопански
постройки и открити складови площадки за съхранение на селскостопанска продукция в обхват
ПИ № 034070, 0034071, № 034072 и № 034073,
местност Герена, в землището на с. Сигмен,
община Карнобат. Проектът на ПУП – план за
регулация и застрояване е изложен в сградата
на Община Карнобат, Дирекция „Устройство
на територията“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
1230
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7. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – план за регулация и
застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя за складови, селскостопански
постройки и открити складови площадки за съхранение на селскостопанска продукция в обхват
ПИ № 034060, 0034059, № 034058 и № 034043,
местност Герена, в землището на с. Сигмен,
община Карнобат. Проектът на ПУП – план за
регулация и застрояване е изложен в сградата
на Община Карнобат, Дирекция „Устройство
на територията“ – Център за административно
и информационно обслужване на гражданите,
ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
1231
4. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
оптичен кабел с дължина около 8686 м, от които
2829 м са в землището на с. Виноградец и 5857 м
в землището на гр. Ветрен, който започва от
края на регулацията на с. Виноградец, минава
в обхвата на местен път, имот № 000098, в землището на с. Виноградец, пресича землищната
граница с гр. Ветрен и продължава в същата
посока по общински път, имот № 000522, до път
ІІІ-3704, сменя посоката си на запад и продължава в северния сервитут на път ІІІ клас, имот
№ 000504, като непосредствено преди достигане
на регулацията на гр. Ветрен пресича напоителен
канал, имот № 000656, с прикрепена тръба към
съществуващо мостово съоръжение. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1227
5. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод с дължина около 312 м. Трасето
започва от ТНН, ТП/БКТП ТП-3, КЛ/ВЛ 20 kV
„Варвара“, п/ст 110/20 kV „Белово“ (30 метра в
регулацията на с. Лозен, за което има издаден
протокол от комисията по подземни проводи
към Община Септември). От края на регулацията проектното трасе се насочва на юг, пресича
ПИ № 000147 (отводнителен канал), след което
продължава в същата посока в обхвата на път
ІV клас, ПИ № 000125, след около 230 м чупи на
изток и навлиза в имот № 013198 (полски път),
минава по него и достига до ПИ № 013030, където
ще бъде изградена водната помпа. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1229
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4. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през април 2015 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 2.04.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1207/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1978/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Костадин Димитров Цикалов чрез
адвокат Мария Гунчева, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 3, офис 17, срещу Петър Георгиев Петров чрез адвокат Тодор Петров Димов,
Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 26.
Трето гражданско отделение, 5122/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
481/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Йордан Марков Илиев чрез адвокат Кремена
Маринова, Варна, ул. Драгоман 43, ет. 1, ап. 3,
срещу Елена Янкова Божинова чрез адвокат Симеон Найденов, Варна, ул. Константин Иречек 6.
Трето гражданско отделение, 5585/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
541/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Борислав Константинов Георгиев чрез адвокат
Павлина Иванова, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 2,
срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна, бул.
Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, кула Е.
Трето гражданско отделение, 5957/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
365/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Община Нови пазар, ул. Васил Левски
3, Нови пазар, срещу Добра Минкова Иванова
чрез адвокат Георги Каменов, Нови пазар, ул.
Цар Освободител 22, ет. 1.
НА 6.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3255/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
943/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Мустафа Салих Януз чрез адвокат
Нели Виодорова, София, ул. Цар Асен 2, Б, ет. 4;
Арфие Салихова Тинева чрез адвокат Нели Виодорова, София, ул. Цар Асен 2, Б, ет. 4, срещу
Салих Феимов Янузов чрез адвокат Стоян Парпулов, Пазарджик, ул. Хан Крум 5, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 4484/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2162/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от Неделя Петрова Шишкова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Йосиф Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Мирна Барбара Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Мария Петрова Каназирска-Василева чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Константин Петров Въжаров чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Иван Петров Въжаров чрез адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света София
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8, ет. 3; Андреа Алкалай чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Жива Иванова Фикова чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3;
Вера Тодорова Въжарова чрез адвокат Катерина
Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3,
срещу „Агенция дипломатически имоти в страната“ – ЕООД, София, ул. Велико Търново 27, и
контролираща страна държавата, представлявана
от министъра на регионалното развитие, София,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19; министъра
на земеделието и храните, София, бул. Христо
Ботев 55.
НА 6.04.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3356/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
889/2013 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Борислава К ирилова Славчева,
Перник, кв. Мошино, ул. Кадиевка 13, срещу
Райна Николова Масларска, Разлог, ул. Георги
Бенковски 10; Йордан Василев Масларски, Разлог, ул. Георги Бенковски 10; Никола Йорданов
Масларски, гр. Разлог, област Благоевград, ул.
Георги Бенковски 10, и страна Дирекция „Социално подпомагане“, Перник, ул. Радомир 1.
Четвърто гражданско отделение, 3835/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7768/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Петров Кирилов чрез
адвокат Венко Пенчев, София, ул. Света София
2, ет. 4, ап. 20, срещу Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – МВР,
София, ул. Пиротска 171 А.
Четвърто гражданско отделение, 5967/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
241/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Евгени Лазаров Ганчев чрез адвокат
Елида Лазарова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 1, офис
108; Станка Трошева Ганчева чрез адвокат Елида
Лазарова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 1, офис 108;
Еделвайс Сандов Николов чрез адвокат Соня
Бъчварова, Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А,
ет. 1, ап. 1, срещу Станислава Живкова Жекова
чрез адвокат Стефан Стефанов, Варна, ул. Баба
Тонка 13, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 6467/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1205/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Гергана Иванова Кузева, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 256, ап. 24, срещу
Величка Бойчева Лозева, Харманли, ул. Димана
Данева 11; Антон Димов Лозев, Харманли, ул.
Никола Петков 27; Димо Вълков Лозев, Харманли,
ул. Димана Данева 11, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Харманли, ул. Иван Вазов
46а; Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара
Загора, ул. Стефан Караджа 8.
Четвърто гражданско отделение, 6554/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15660/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Юджин Ивов Дайлиев чрез адвокат
Александър Кашъмов, София, бул. Васил Левски
69, ет. 2, срещу Районно управление „Социално
осигуряване“ – Ямбол, ул. Георги Сава Раковски 9.
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Четвърто гражданско отделение, 7170/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2406/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Йорданка Георгиева Карастойкова
чрез адвокат Ивайло Попов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 68, ет. 5, офис 5, срещу Община Хисаря чрез адвокат Елена Стойчева-Кожухарова,
Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3.
НА 7.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 6431/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
750/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Ивайло Пенчев Карапенчев чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Лилия Константинова Денева чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Стефанка Иванова Карапенчева чрез адвокат
Атанас Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55;
Яна Пенчева Сербезова чрез адвокат Атанас
Железчев, София, ул. Княз Борис І № 55; Лилия
Василева Спасова чрез адвокат Атанас Железчев,
София, ул. Княз Борис І № 55; Пенчо Василев
Пенчев чрез адвокат Атанас Железчев, София,
ул. Княз Борис І № 55; Цена Христова Карапенчева чрез адвокат Атанас Железчев, София, ул.
Княз Борис І № 55, срещу Йорданка Христова
Сутрова чрез адвокат Станка Георгиева, Бургас,
пл. Жени Патева 2.
Второ гражданско отделение, 6964/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4011/2006 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Моше Аврам Мандил чрез адвокат
Александър Николаев Димов, София, бул. Витоша
38, партер, срещу Роза Костадинова Янкова чрез
адвокат Христо Нанев Трандев, София, ул. Граф
Игнатиев 23, ет. 2, ап. 12; Антон Стоянов Янков,
София, кв. Павлово, ул. Будилник 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2639/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 416/2013 по описа на Апелативен съд
Варна, подадена от Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, Варна, ул. Алеко
Константинов 17, ет. 1, срещу Васил Симеонов
Дотков, Варна, ул. Кавала 42, ет. 4, ап. 10; Светлана Андреева Ненкова, Варна, ул. Кавала 42,
ет. 4, ап. 10, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4800/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
576/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Джан Карло Буска чрез
адвокат Огнян Василев, София, ул. Алабин 33,
кантора 367.
Четвърто гражданско отделение, 5024/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1271/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Милан Павлов Миланов чрез адвокат
Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис І № 120,
срещу Маргарита Димитрова Тошева чрез адвокат
Георги Митрев, София, ул. Солунска 26, ет. 1.
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Четвърто гражданско отделение, 5404/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
892/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Петър Стоянов Кирязов чрез адвокат
Александър Николов Богданов, Бургас, ул. Стра
хил 8, срещу Христиана Иванова Камбурова чрез
процесуален представител Александър Савов
Даскалов, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 20, и
страна Дирекция „Социално подпомагане“, Бургас,
ж. к. Братя Миладинови 42.
Четвърто гражданско отделение, 5917/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1469/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Алберт Давидов Романов чрез адвокат
Огнян Георгиев Мутев, София, ул. Граф Игнатиев
6, срещу Емил Жак Фархи чрез адвокат Анелия
Бечева-Димитрова, София, ул. Иван Денкоглу
15а, ет. 3, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 6087/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
402/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Радостин Янев Янков чрез адвокат
Михаела Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор
Александров 47, ет. 3, офис 3; Мария Методиева
Янкова чрез адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 3,
срещу Стефан Любенов Караджов чрез адвокат
Диана Башлиева, Благоевград, ул. Хр. Татарчев
25, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 6797/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3173/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Комисия за отнемане на незаконно
придобито имущество, София, бул. Княз Дондуков 9, ет. 5, срещу Милена Леонова Петрова чрез
адвокат Снежана Оцетова, София, ул. Проф. Никола Михайлов 2, ет. 2, ап. 11; Димитър Петров
Царски чрез адвокат Снежана Оцетова, София,
ул. Проф. Никола Михайлов 2, ет. 2, ап. 11; Ерик
Ивайлов Чукачев чрез особен представител Иван
Вулджев, София, ул. Цар Асен 10, ет. 4, ап. 7,
и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 6/2014, по ка
сационна жалба срещу решението по гр. дело
3260/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, София, ул. Врабча
23, срещу „Тептекс“ – АД, Вадуц, Лихтенщайн,
представлявано от адвокат Милена Плочева,
София, ул. Иван Вазов 24 – 26.
Второ търговско отделение, 271/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2057/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Мила Георгиева Кривошиева, представлявана от адвокат Кирил Илиев Николов,
София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу „ОЗК – Застраховане“ – АД, чрез адвокат Динчо Петков,
София, бул. Витоша 37, ет. 2, ап. 6; Гаранционен
фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4.
Второ търговско отделение, 279/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2013 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Мойган Азари чрез адвокат Мария
Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; Моозен
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Фаршидфард чрез адвокат Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1; „Оптимакс тур“ – ООД,
Бургас, ул. Цар Симеон I № 59.
Второ търговско отделение, 378/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
479/2013 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Кирил Василев Димитров чрез адвокат
Станимир Вълчев, Пловдив, ул. Ибър 19, ет. 1,
офис 3, срещу Недялко Георгиев Недялков, Димитровград, ул. Шандор Петьофи 21.
Второ търговско отделение, 735/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
323/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Бимекс“ – ООД, чрез адвокат Мария
Петрова Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90,
ет. 1; Цветан Киров Темелков чрез адвокат Мария Петрова Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90,
ет. 1; Добринка Георгиева Темелкова чрез адвокат
Мария Петрова Димитрова, Бургас, ул. Оборище
90, ет. 1, срещу „Ти Би Ай Лизинг“ – ЕАД, София,
ул. Димитър Хаджикоцев 52 – 54, ет. 2.
НА 8.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 4993/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Иво Иванов Ганев чрез адвокат Снежана
Лазарова, Варна, ул. Оборище 7, офис 3; Иван
Йовчев Ганев чрез адвокат Снежана Лазарова,
Варна, ул. Оборище 7, офис 3; Параскева Динева
Стефанова чрез адвокат Снежана Лазарова, Варна,
ул. Оборище 7, офис 3, срещу Златка Кирилова
Николова, Варна, ж. к. Възраждане, бл. 36, вх. А,
ет. 6, ап. 23; Никола Маринов Николов, Варна,
местност Добрева чешма № 583; Яна Тодорова
Николова, Варна, ж. к. Възраждане № 36, вх. 11,
ет. 6, ап. 28; Цветелина Тодорова Николова, Вар
на, ж. к. Възраждане, бл. 36, вх. А, ет. 6, ап. 23;
Маргарита Димитрова Йорданова чрез адвокат
Юлияна Боева, Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2;
Димитър Панайотов Димитров чрез адвокат
Юлияна Боева, Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5105/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
102/2014 по описа на Окръжен съд Кърджали,
подадена от „АЛАНЦ“ – ООД, чрез адвокат Венцислав Стойчев Янев, Кърджали, комплекс Орфей,
ет. 3, офис 32, адвокатска кантора „Янев“, срещу
„Пазара на производителите – Кърджали“ – ЕАД,
представлявано от Рамадан Вели – изпълнителен
директор, чрез адвокат Радко Хаджиев, Момчилград, ул. Гюмюрджинска 52, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 5272/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
835/2013 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Титко Александров Манджуков,
Якоруда, ул. П. Яворов 3, срещу „ЗММ Якоруда“ – АД, чрез адвокат Селма Падарева, Разлог,
ул. Яне Сандански 34.
Четвърто гражданско отделение, 5341/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
135/2014 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена
от Динка Тонева Иванова чрез адвокат Весела
Василева Сотирова, Ямбол, ул. Жорж Папазов
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14, кантора 507, срещу Земеделска кооперация
„Първенец“, представлявана от Велико Неделчев Йосифов чрез адвокат Детелинка Ангелова
Ангелова, гр. Стралджа, област Ямбол, ул. П.
Яворов 59.
Четвърто гражданско отделение, 6083/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1462/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Веселка Петрова Андреева чрез
адвокат Никола Какамъков, Горна Оряховица,
ул. Панайот Цвикев 29, срещу Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“, София, бул. Мария-Луиза 110.
Четвърто гражданско отделение, 6249/2014,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 433/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Районна здравноосигурителна
каса – Пловдив, представлявана от директора
Антонина Славова, Пловдив, ул. Христо Чернопеев 14, срещу Цветомир Георгиев Цветков чрез
особен представител Атанас Костадинов, Пловдив,
бул. Марица 154, ет. 3, офис 25 (В4); Иво Георгиев
Цветков чрез адвокат Мария Гунчева, Пловдив,
ул. Петко Каравелов 26, ет. 3, офис 17.
Четвърто гражданско отделение, 6735/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
247/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Пенчо Минев Минев чрез адвокат
Ралица Костадинова, Варна, ул. Драгоман 25,
ет. 3, офис 11; Валентина Вълкова Минева чрез
адвокат Ралица Костадинова, Варна, ул. Драгоман 25, ет. 3, офис 11, срещу Здравко Горанов
Горанов чрез адвокат Милен Ралчев, Варна, ул.
Александър Дякович 45, ет. 4; „Многопрофилна
болница за активно лечение“ – Силистра“ – АД,
чрез адвокат Ирена Русчева-Антонова, Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2, и трета страна
Владимир Пенчев Стойчев, с. Професор Иширково, област Силистра, ул. Георги Димитров 35;
„Дженерали застраховане“ – АД, София, бул.
Княз Дондуков 68.
Четвърто гражданско отделение, 6897/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1208/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „Профилактика, рехабилитация и
отдих“ – ЕАД, представлявано от Христо Рангелов – прокурист, и юрисконсулт Милко Тодоров,
София, кв. Изгрев, ул. 172 № 11, срещу Филип
Иванов Бойчев чрез адвокат Мариана Стойнева,
Казанлък, пл. Севтополис 14, ет. 1, офис 1.
НА 9.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4124/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
597/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Румен Георгиев Марков чрез адвокат
Дора Митева, Варна, ул. А. Велешки 16; Миглена
Пенева Маркова чрез адвокат Дора Митева, Варна,
ул. А. Велешки 16, срещу Георги Марков Иванов
чрез адвокат Петър Станиславов Станев, Варна,
ул. Александър Дякович 45, ет. 4.
Четвърто гражданско отделение, 4811/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12826/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Общинско предприятие „Екоравновесие“ чрез адвокат Анна Добрева, София, ул. Св.
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София 8, ет. 2, срещу Светослав Красимиров
Славейков, София, ж. к. Надежда 2, бл. 253,
вх. В, ет. 5, ап. 59.
Четвърто гражданско отделение, 4848/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
206/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Телетра юръп“ – ООД, чрез адвокат Тихомир
Ненчев, Русе, бул. Липник 5, ет. 2, офис 7, срещу Ралица Йорданова Герганова чрез адвокат
Пламена Маринова, Русе, бул. Липник 72, вх. 1,
ет. 2, ап. 5.
Четвърто гражданско отделение, 5176/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
319/2013 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Сабит Ваит Сабит чрез адвокат Владимир
Димитров Гочев, Дулово, ул. Васил Левски 13,
ет. 2, офис 5, срещу „Кредимакс“ – ЕООД, чрез
адвокат Веселка Григорова Димитрова, Силистра,
ул. Добруджа 1, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 6479/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
571/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Федат Осман Ахмед чрез адвокат Веселин
Димов Панов, Варна, бул. Хр. Смирненски, бл. 81,
ет. 2, ап. 7, срещу Иван Димитров Иванов чрез
адвокат Бранимир Николов Балачев, Варна, ул.
Парижка комуна 2, ет. 2; Денис Сунай Абдурахим
чрез адвокат Бранимир Николов Балачев, Варна,
ул. Парижка комуна 2, ет. 2.
НА 9.04.2015 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5321/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Мустафа Джемалов Мустафов чрез адвокат Красимира Петкова, Търговище, ул. Лилия
4, вх. Б, офис 6; Нерман Мехмедова Хюсейнова
чрез адвокат Красимира Петкова, Търговище, ул.
Лилия 4, вх. Б, офис 6, срещу Комисия за отнемане
на незаконно придобито имущество – Териториална дирекция – Велико Търново, пл. Център 2,
Сграда на областен управител, ет. 2, стая 211А;
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4847/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
334/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Галин Георгиев Киров чрез адвокат Милена
Николова Николова, Варна, бул. Сливница 70,
ет. 2, ап. 4, срещу Миглена Драгомирова Кирова чрез адвокат Росица Маринова, Варна, ул.
Драгоман 5, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 5986/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
571/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Илия Йорданов Бицин чрез адвокат
Славея Боева, Пловдив, бул. Шести септември 112,
срещу „Дивико“ – ООД, чрез адвокат Мариана
Вълкова, София, ул. Цанко Церковски 63, партер,
и трета страна „Атлетик“ – АД, от Иван Баев,
Велинград, ул. Евлоги Георгиев 28.
Четвърто гражданско отделение, 6305/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9842/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Иван Тасев Вутов чрез адвокат
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Станимира Трифонова, София, ул. Джеймс Баучер 51, офис 1812, срещу Иван Иванов Кирков
чрез адвокат Лъчезар Чутурков, София, бул. Ген.
Тотлебен 69, партер.
Четвърто гражданско отделение, 6331/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1866/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ чрез адвокат Светлана Нейкова, София, ул.
Двадесети април 19, ет. 2, срещу Елена Петрова
Тепавичарова чрез адвокат Недялка Печева,
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.
Четвърто гражданско отделение, 6851/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
496/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Светломира Христова Георгиева
чрез адвокат Красимира Петрова, Велико Търново, бул. България 2, ет. 3, офис 3, срещу Росен
Йорданов Кънчев чрез адвокат Нина Илиева,
Велико Търново, ул. България 6А.
НА 15.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4406/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3849/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ховеком“ – ЕООД, чрез адвокат
Юлия Вардева, София, ул. Казбек 30, вх. В, ет. 1,
ап. 32; Столична община, София, ул. Московска
33, срещу Екатерина Петрова Гелкова, София,
ул. Фритьоф Нансен 29, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 5023/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13713/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Елит 94 – М. Павлов“ – ООД, чрез
адвокат Слави Неделчев Славов, София, бул.
Патриарх Евтимий 66, вх. Б, ет. 3, ап. 18, срещу
Ивайло Петров Илиев чрез адвокат Светлана
Нейкова, София, ул. Двадесети април 19, ет. 2.
НА 16.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5462/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
169/2014 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Боян Владимиров
Самоходов чрез адвокат Ивайло Тодоров Стоянов,
Бургас, ул. Васил Левски 15, вх. А, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 5507/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
266/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране чрез адвокат Росица Георгиева
Даскалова, София, ул. Любен Каравелов 27,
срещу Александър Димитров Александров чрез
адвокат Георги Димитров Георгиев, Русе, ул.
Райко Даскалов 10.
Трето гражданско отделение, 5671/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1283/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Снежанка Костадинова Константинова-Петкова чрез адвокат Димитър Ангелов,
Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2, Адвокатско
сдружение „Ангелов, Илчева, Бонев и Ахрянова“;
Петко Тодоров Петков чрез адвокат Димитър
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Ангелов, Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2,
Адвокатско сдружение „Ангелов, Илчева, Бонев
и Ахрянова“, срещу „Бедрайв“ – ЕООД, Пловдив,
бул. Шести септември 154А, ет. 2; „Корентин
България“ – ЕООД, чрез адвокат Венцислав
Крумов Низамски, София, ул. Стефан Караджа
24, ет. 4, ап. 12.
НА 20.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 5316/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
463/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от Николай Антонов Белков чрез адвокат
Николай Цанов, София, ул. Солунска 45, ет. 4,
ап. 19; Ваня Илиева Белкова чрез адвокат Николай Цанов, София, ул. Солунска 45, ет. 4, ап. 19,
срещу Пенка Петрова Григорова чрез адвокат
Ивайло Димитров Данов, София, бул. Витоша
10, ет. 1, ап. 2; Петър Веселинов Григоров чрез
адвокат Ивайло Димитров Данов, София, бул.
Витоша 10, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 5783/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
305/2014 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от „Свобода“ – АД, чрез адвокат Добрин
Добрев, Добрич, ул. Независимост 14, офис 306,
срещу Бейхан Ибрям Мехмед чрез адвокат Дарина
Георгиева Дякова, Добрич, ул. Д-р Ив. Пенаков
9, партер, офис 3.
Трето гражданско отделение, 6186/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1516/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Величко Василев Базелков чрез адвокат
Елена Димитрова Даскалова-Радева, Смолян,
бул. България 6, обособена част А, ет. 3, срещу
Гергана Василева Станкова чрез адвокат Лидия
Чукова, Асеновград, ул. Изложение 17.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 3187/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
161/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Шукрие Мехмед Куш, Хасково, ул.
Драгоман 2, офис 1, срещу Хюсни Селями Куш,
Хасково, ул. Чучулига 37; „Банка ДСК“ – ЕАД,
София, чрез Финансов център – Хасково, с изпълнителни директори Виолина Маринова Спасова и Доротея Николаева Николова, Хасково,
пл. Свобода 9.
Първо търговско отделение, 269/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4464/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Бауер България“ – ЕООД, с управител Митко Атанасов Стойков чрез адвокат Емил
Каменов, София, ул. Г. С. Раковски 170, ап. 2,
партер, срещу „Строително-предприемачески
холдинг“ – ЕООД, с управител Георги Иванов
Георгиев, София, ул. Буная 8, офис 7.
Първо търговско отделение, 439/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1742/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Станислав Емилов Стоянов чрез
адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар
Асен 61, ет. 1, ап. 1, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
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с изпълнителен директор Стоян Станимиров
Проданов чрез адвокат Мариан Гочев, София,
ул. Джеймс Баучер 87.
Първо търговско отделение, 1478/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
731/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Инфрастрой – АВ“ – ООД, с управител Атанас Спасов Христов чрез адвокат
Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18,
ет. 1, срещу „Щрабаг“ – ЕАД, с изпълнителен
директор Веселин Маринов Господинов чрез адвокат Стефан Вачев, София, ул. Славянска 18А,
вх. 1, ет. 1, ап. 6.
НА 20.04.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 230/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
773/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Недим“ – ООД, с управител Веселин Чертоянов чрез адвокат Недялко Младенов,
Стара Загора, ул. Захари Княжевски 73, ет. 1,
ап. 1, срещу Иван Стефанов Четроянов, Стара
Загора, ул. Св. Княз Борис 136А; Георги Динков
Бучов чрез адвокат Красимир Иванчев, София,
бул. Васил Левски 69, партер; Маргаритка Динкова Кръстева чрез адвокат Красимир Иванчев,
София, бул. Васил Левски 69, партер.
НА 21.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2116/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
351/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Соня Христова Христова чрез адвокат
Господин Денев Гогов, София, ул. Веслец 2, ет. 1,
над партер, ап. 2; Пенка Андонова Христова чрез
адвокат Господин Денев Гогов, София, ул. Веслец
2, ет. 1, над партер, ап. 2; Христо Иванов Христов
чрез адвокат Господин Денев Гогов, София, ул.
Веслец 2, ет. 1, над партер, ап. 2, срещу Ангел
Димитров Москояни, Несебър, ул. Месембрия 21.
Трето гражданско отделение, 4396/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
496/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Боян Лефтеров Станчев чрез адвокат
Ивайло Кънев Иванов, Варна, ул. Дрин 1, вх. Е,
срещу Теодора Николова Станчева чрез адвокат
Димитър Стоянов, Варна, бул. Генерал Колев
16, вх. А, ет. 2, ап. 15, и контролираща страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, ул.
Георги Раковски 62.
Трето гражданско отделение, 5516/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3502/2014 по описа на Софийски градски съд, подадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД,
София, ул. Иван Вазов 3, срещу Даниела Милетиева Петрова чрез адвокат Красимир Филчев
Георгиев, София, пл. Македония 1, ет. 8, ап. 13.
Трето гражданско отделение, 5920/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Етажна собственост чрез адвокат Красен
Пейчев, Шумен, ул. Добри Войников 15, срещу
„Енерго Про Мрежи“ – АД, Варна, бул. Владислав
Варненчик 258.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4468/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
586/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „В.С.Ко“ – ООД, чрез представляващ Веселин
Тодоров Тодоров чрез адвокат Валентина Димитрова Стефанова, Варна, ул. Авксентий Велешки
14, офис 2, срещу Мария Колева Николова, Варна,
ул. Яш 11, бл. 77.
Четвърто гражданско отделение, 5913/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11380/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Катя Страхилова Дикова-Стоянова,
гр. Радомир, област Перник, ж.к.Тракия, бл. 3,
вх. В, ет. 2, ап. 49; Галя Йорданова Дикова,
Перник, ул. Рашо Димитров 87, вх. Г, ет. 3,
ап. 75; Валентина Страхилова Дикова-Георгиева,
Перник, ж. к. Тева, бл. 31, вх. 5, ап. 15; Кирил
Йорданов Диков, София, ж. к. Хаджи Димитър,
бл.180, вх. В, ет. 7, ап. 52; Мирчо Кирилов Диков,
с. Извор,община Радомир,област Плевен, срещу
Ростислав Емилов Първанов чрез адвокат Диди
Вулджева, София, ул. Цар Асен 10, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 5934/2014,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1312/2014 по описа на Окръжен съд Вар
на, подадена от Иринка Александрова Иванова
чрез адвокат Димитър Топалов, Варна, ул. Поп
Харитон 13, и контролираща страна Върховна
касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2,
и страна Община Варна, ул. Осми приморски
полк 43, Варна.
Четвърто гражданско отделение, 6592/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество, Велико Търново,
пл. Център 2, сграда на Областната администрация, стая 208, срещу Тодор Стоянов Дросев чрез
адвокат Рачо Рачев, Габрово, ул. Скобелевска
8, ет. 2, ап. 5; Кремена Христова Дросева чрез
адвокат Мария Николаева Недева, Габрово, ул.
Съзаклятие 6, ет. 3, и страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 7140/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1042/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Николета Владимирова Бечева чрез
адвокат Елисавета Стоименова Иванова, София,
ж. к. Лозенец, ул. Васил Кирков 14, офис 3, срещу Рашко Вълчев Григоров, Пазарджик, област
Пазарджик, ул. Еделвайс 4А; Никола Рашков
Григоров чрез законен представител Рашко
Вълчев Григоров, Велинград, област Пазарджик,
ул. Еделвайс 4А, и страна дирекция „Социално
подпомагане“ – Велинград, област Пазарджик,
ул. Хан Аспарух 16; дирекция „Социално подпомагане“ – София – Лозенец, София, кв. Лозенец,
ул. Димитър Хаджикоцев 80.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 4501/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4173/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Трансконтинентал холдинг“ – ООД,
чрез адвокат Георги Николов Атанасов, София,
ул. Марко Балабанов 4, ет. 3 – 5, срещу „Бълга-
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ро-американска кредитна банка“ – АД, София,
ул. Кракра 16; „Химимпорт“ – АД, чрез адвокат
Йордан Димитров Йорданов, София, ул. Позитано
9Б, ет. 3, офис 7 – 8.
Второ търговско отделение, 58/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4226/2012
по описа на Софийски градски съд, подадена от
„Мега Ел“ – ЕООД, чрез адвокат Александър
Бъчваров, София, ул. Шести септември 7, срещу
„Средец“ – АД, София, пл. Славейков 9.
Второ търговско отделение, 538/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
299/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Ян Стейнар Нерем чрез адвокат Ясен
Христев, София, ул. Цар Шиман 8, ет. 3, срещу
„Мидия гранд Ризорт“ – ООД, чрез адвокат Петър Зафиров, Бургас, ул. Ген. Гурко 53, партер.
Второ търговско отделение, 804/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
260/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Пълдин авто“ – ЕООД, чрез адвокат
Албена Йотова, Пловдив, бул. Шести септември
54, ет. 5, офис 10, срещу „Такси – 1“ – ООД, чрез
адвокат Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Борис
Първи 10, вх. Б, ет. 1.
Второ търговско отделение, 888/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
250/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Тихомир Иванов Тотев чрез адвокат Биляна
Димитрова, Русе, ул. Цар Калоян 11А, ет. 4, офис
5, срещу „ПроКредит Банк /България“ – АД, София, район „Сердика“, бул. Тодор Александров 26.
Второ търговско отделение, 946/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3575/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Напоителни системи“ – ЕАД, София,
бул. Цар Борис Трети 136, срещу „Теди“ – ООД,
чрез адвокат Александра Костова, Монтана, ул.
Трети март 166, и трета страна Красимир Славейков Петров, Монтана, ул. Цар Иван Александър
52, ет. 2, ап. 5.
Второ търговско отделение, 1256/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7895/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Застрахователно акционерно дружество „Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2,
срещу Застрахователно акционерно дружество
„Булстрад Виена Иншурънс груп“, София, пл.
Позитано 5.
НА 22.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4455/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9355/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Посолството на Република Унгария
в Република България чрез адвокат Александър
Машев, София, ул. Отец Паисий 78, ет. 2, ап. 7,
срещу Христо Лалов Томов чрез адвокат Десислава Миразчийски, София, ул. Ангел Кънчев
6, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 5348/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13439/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мирослав Пламенов Димитров чрез
адвокат Нина Антова, София, ул. Неофит Рилски
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22, срещу „Сайтел България“ – ЕООД, чрез адвокат Гергана Илиева, София, ул. Хан Крум 25,
адв. дружество „Добрев и Люцканов“.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 5614/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1124/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Енерго – Про Продажби“ – АД, чрез
адвокат Асен Христанов, Варна, бул. Съборни 11,
срещу „Чайка ТРМ“ – ЕООД, чрез адвокат Ренета
Колева Стойчева, Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 5897/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15400/2013 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Софиягаз“ – ЕАД, представлявано
от Иван Чолаков чрез адвокат Наталия Кумпикова, София, район „Лозенец“, ул. Филип Кутев
5, срещу Николай Йорданов Баташки чрез адвокат Биляна Цецкова Тончева, София, ж. к. Гоце
Делчев, бл. 259, вх. А, ет. 2 – 3, ап. 2 – 3.
Четвърто гражданско отделение, 6043/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
366/2014 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от Димо Филипов Филипов чрез адвокат Петър
Петров, Враца, ул. Лукашов 10, срещу Цветана
Иванова Георгиева чрез адвокат Мария Дакева,
Враца, ул. Антим Първи 2, ет. 3.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 558/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2013 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Специализирана болница
за активно лечение по кардиология Велико Търново“ – ЕАД, Велико Търново, бул. България 38;
„МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов“ – АД, Велико
Търново, ул. Ниш 1.
Второ търговско отделение, 674/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
186/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Мирослав Семов Семов, Габрово,
ул. Д-р Тота Венкова 13, ап. 9, срещу „Йовета
глас“ – ЕАД, Лозница, ул. Н. Й. Вапцаров 11;
„Хипо алпе адриа лизинг“ – ООД, София, ж. к.
Гоце Делчев 22, вх. Б.
НА 23.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 620/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 41/2012
по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от Румен Трайков Русинов чрез адвокат Венета
Маринова-Неделчева, Варна, бул. Приморски 45,
вх. А, ет. 2, ап. 3; „Ню болкан хаус“ – ООД, с управител Румен Трайков Русинов, Варна, ул.Йоан
Екзарх 3, срещу „Обединена Българска банка“
АД, София, ул. Света София 5.
Първо търговско отделение, 1156/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1677/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Даниела Кънчева Григорова чрез
адвокат Мартин Мънчев, София, бул. Джеймс
Баучер 87, ет. 2, срещу Саша Димитрова Бутова-Данчева чрез адвокат Светослав Симеонов,
София, ул. Цар Асен 5, ет. 3, ап. 18.
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Първо търговско отделение, 1535/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1755/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Комунална техника“ – ЕООД, с
управител Николай Янакиев чрез адвокат Любомир Владикин, София, ул. Цар Асен 11, партер,
срещу ЕТ Стоян Асенов Рангелов с фирма „Стоян
Асенов – Санел М“ чрез адвокат Петя Милкова,
София, ул. Стефан Караджа 8А, ет. 1, ап. 5.
Първо търговско отделение, 1565/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
335/2013 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Алфа банк“ – АД, Гърция,
чрез клон „Алфа банка – клон България“ чрез
адвокат Тодор Ненов, София, ул. Цар Асен 17,
срещу Венцислава Стефанова Стефанова – синдик на „Път инвест“ – ООД, в несъстоятелност,
Русе, ул. Църковна независимост 11, ет. 1; „Път
инвест“ – ООД, в несъстоятелност, чрез адвокат
Кирил Пеловски, София, ул. Антон П. Чехов 58,
ет. 5, ап. 29.
Първо търговско отделение, 1823/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1442/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Карлово, ул. Петко Събев
1, Карлово срещу „Пътремонт“ – ЕООД, чрез
адвокат Милко Тонев, Пловдив, ул. Белград 2,
ет. 1, офис 101.
Първо търговско отделение, 2271/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2014 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Немесис инс“ – ООД, с управител
Валентин Марков Марков чрез процесуален представител Мирослав Валентинов Марков, Русе,
бул. Тутракан 92, срещу „Мивес – 2011“ – ЕООД,
с управител Вяра Иванчева Иванова чрез адвокат Димитър Иванов Роев, Русе, ул. Любомир
Пипков 4, ет. 1.
НА 27.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1611/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
304/2012 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Оптимакс тур“ – ООД, чрез адвокат
Красимир Алексиев, Пловдив, ул. Опълченска 1,
ет. 1, срещу Моозен Фаршидфард чрез адвокат
Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1.
Първо търговско отделение, 597/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2727/2012 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Ангелов Карпаров чрез адвокат Тони Димов, София, ул. Владайска 10, ет. 2,
ап. 3, срещу Златко Юриев Хаджиев, Старцево, ул.
Дельо войвода 33; ЗК „Уника“ – АД, чрез адвокат
Мариана Цигорийна, София, ул. Юнак 11 – 13, и
страна „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, чрез
адвокат Слав Наков, София, бул. Цариградско
шосе, център Полиграфия 47а, ет. 1.
Първо търговско отделение, 924/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
115/2013 по описа на Окръжен съд Силистра,
подадена от РПК „Наркооп“, представлявана от
председател Йорданка Христова чрез адвокат Албена Стоянова, Варна, ул. Поп Харитон 28; Алпер
Мустафов Тепиков чрез адвокат Невин Ахмед,
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Силистра, ул. Отец Паисий 3, ет. 1, ап. 4; Алтан
Мустафа Тепик чрез адвокат Валери Карапанайотов, Силистра, ул. Симеон Велики 46, срещу
Николина Николова Стефанова, Силистра, ул.
Баба Тонка 1, вх. Б, ет. 4, ап. 17, и трета страна
Стойчо Димитров Андреев чрез адвокат Трифон
Станев, Силистра, ул. Отец Паисий 33.
Първо търговско отделение, 1428/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
469/2013 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Инжстройинженеринг“ – ЕООД,
с управител Бистра Николова Николова чрез
адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10,
срещу „Инертстрой – Калето“ – АД, с изпълнителен директор Тони Цветанов Йорданов чрез
адвокат Стефан Стефанов, Мездра, ул. Св. св.
Кирил и Методий 19.
НА 28.04.2015 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6113/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2690/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Елена А лександрова Лефтерова
чрез адвокат Диньо Тенев Бозаджиев, София,
ул. Добруджа 1, ет. 5; Илия Благов Лефтеров
чрез адвокат Диньо Тонев Бозаджиев, София,
ул. Добруджа 1, ет. 5, срещу Община Разлог чрез
адвокат Румен Николов, София, ул. Врабча 12А.
1118
Административният съд – Варна, ХІХ състав, съобщава за направено оспорване от Владимир Георгиев Христов и Сълзина Германова
Торбова с искане да бъде обявено за нищожно
Решение № 4257-7 от 2.08.2006 г. на Общинския
съвет – гр. Варна (ДВ, бр. 70 от 2006 г.), с което е одобрен план за регулация и застрояване
на курортна зона „Прибой“, землището на кв.
Галата, гр. Варна, в частта на имот ІІІ-72037.
Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по адм. дело № 3534/2014 г.
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което да съдържа реквизитите по чл. 218,
ал. 5 ЗУТ, като приложат доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица.
1222
Административният съд – Варна, съобщава,
че с Решение № 2754 от 3.12.2014 г., постановено
по адм. дело № 2449/2014 г. по описа на съда, е
отменена разпоредбата на чл. 34, ал. 10 от Наредба
№ 11 от 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Дългопол, приета с
Решение № 56-9 по протокол № 56 от 27.06.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Дългопол, в частта,
в която се определя такса „0,30 лв./л. м, но не
по-малко от 100 лв – за юридическите лица“ за
техническа услуга: „Съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти за разрешение за строеж
и инвестиционни проекти – заснемане за узаконяване за обекти на техническата инфраструктура – водопроводи, канализация, топлопроводи,
газопроводи, електропроводи, улично осветление,
съобщителни и информационни кабели и др.“
1260
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А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 181
АПК съобщава, че по протест на прокурор при
Районна прокуратура гр. Дупница се оспорват
чл. 19, 20 и приложение № 9 към чл. 20 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси, цени на услуги и права на територията на община Бобов дол, като е образувано
адм. д. № 20/2015 г. по описа на съда, насрочено
за 24.04.2015 г. в 10 ч.
1259
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Млин
97“ – АД, Разград, с която се оспорват разпоредбите на чл. 16 „б“ и чл. 16 „в“ от Наредба № 14
за определяне и администриране на местните
данъци и такси и цени на услугите на територията на община Разград, приети с решение № 700,
статия 4 по протокол от заседание на Общинския съвет – Разград, от 29.12.2014 г., по която е
образувано адм. дело № 24/2015 г. по описа на
Административния съд – Разград, насрочено за
31.03.2015 г. от 11 ч. Всеки, който има правен
интерес, може да се присъедини към оспорването
или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото
съгласно чл. 189, ал. 2 АПК.
1220
Административният съд – Разград, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Млин
97“ – АД, Разград, против Решение № 701, статия
5 по протокол от заседанието на Общинския
съвет – Разград, от 29.12.2014 г. за приемане на
план-сметки за разходите по третиране на битови отпадъци и определяне на такса за битови
отпадъци за 2015 г. – точки № 1.1; 1.23; 2.1.1;
2.1.2 и 25 от него, по която е образувано адм.
дело № 23/2015 г. по описа на Административния съд – Разград, насрочено за 31.03.2015 г. от
11,30 ч. Всеки, който има правен интерес, може
да се присъедини към оспорването или да встъпи
като страна до началото на устните състезания
при всяко положение на делото съгласно чл. 189,
ал. 2 АПК.
1221
Врача нск и я т ра йонен с ъд, 8 г р. с ъ с та в,
призовава Анализ Полет Петкова, родена на
19.11.1949 г., швейцарска гражданка, с последен
адрес: неизвестен, да се яви в съда в двуседмичен
срок, считано от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, като ответница по гр. д.
№ 5182/2014 г., заведено от Емил Георгиев Банишки от София, за делба за връчване на искова
молба. При неявяване на ответницата или упълномощено от нея лице в указания срок съдът ще
є назначи особен представител и делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
1308
Ра йон н и я т с ъд – г р. Лев ск и , с ъ о бщ а ва ,
че в съда има образувано гр. д. № 35/2015 г.
с правно основание чл. 49 СК, заведено от
Цветомира Николаева Трайчева от гр. Левски.
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Ответникът Рамзи Бен Махмуд Бен Ибрахи
Таамаллах, роден на 9.02.1986 г. в Тунис, понастоящем с неизвестен адрес, в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви в деловодството на съда, за да получи
копие от исковата молба с приложените към
нея доказателства ведно с указания съгласно
разпоредбата на чл. 131 ГПК.
1218
Районният съд – гр. Левски, призовава Елефтериос Пиппос, роден на 22.10.1981 г. в Гърция,
понастоящем с неизвестен адрес, да се яви
лично в съда за изслушване на 7.04.2015 г. в 10
ч. като ответник по гр.д. № 515/2014 г. по описа
на същия съд, заведено от Габриела Иванова
Георгиева от гр. Левски. Производството по
делото е по чл. 133 във връзка с чл. 132, ал. 1,
т. 2 и по чл. 127а СК.
1219
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Брахим Мусса Аббас, роден
на 3.10.1980 г., гражданин на Алжир, с последен
адрес: неизвестен, да се яви в съда в двуседмичен
срок, считано от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“, като ответник по гр. д.
№ 26/2015 г., заведено от Катя Николаева Аббас,
по чл. 49, ал. 1 СК за връчване на искова молба
и приложения към нея ведно със съобщение по
чл. 131 ГПК. При неявяване на ответника или
упълномощено от него лице в указания срок съдът
ще му назначи особен представител и делото ще
се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
1217
Пловдивският районен съд, І бр. състав, призовава Абду Джеките, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 22.04.2015 г. в 9 ч. като ответник
по гр. д. № 18077/14, заведено от Росица Димова
Георгиева от Пловдив, за иск по чл. 127а, ал. 2
СК. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда при разглеждане на делото, съдът
ще му назначи особен представител.
1297
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника Хасан Юсеинов Хасанов,
роден на 26.06.1939 г. в с. Гълабец, гражданин
на Република България, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на
съда, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр.д. № 1265/2014 г.
по описа на съда, заведено от Сашка Димитрова
Христова от гр. Сандански. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1298
Районният съд – гр. Средец, призовава Катерин Мари Галахар, гражданка на Кралство
Великобритания, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 447/2014 г. по описа на Районния
съд – гр. Средец, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
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Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да получи препис от исковата молба
и приложенията към нея. При неявяване книжата
ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на
основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
1381
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва по ф. д. № 6019/2004 г.
за политическа партия „Демократи за силна
България“ следните промени, приети на заседанието, проведено на 29.11.2014 г., като заличава
досегашните членове на Националното ръководство на ПП „Демократи за силна България“,
а именно: А лбена Дим чева Поппа лп у рина,
Димитър Петров Бъчваров и Иван Николаев
Иванов, и вписва новите членове: Катя Максимова Панева, Марта Руменова Георгиева и
Деян Стойков Василев.
1323

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Националната конференция на Политическа партия „Обединена социалдемокрация“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 1, 3, 4 и 5
от устава с решение от 29.11.2014 г. свиква конгрес
на Политическа партия „Обединена социалдемокрация“ на 28.03.2015 г. в 11 ч. в сградата на
Националния дворец на културата при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад на председателя
на ПП „ОСД“ за периода 2011 г. – 2014 г.; 2.
отчетен доклад на Националната контролна
комисия; 3. промени в устава на ПП „ОСД“; 4.
избор на брой и членове на НПС и НКК на ПП
„ОСД“; 5. приемане на политическа програма
за дейността на ПП „ОСД“.
1409
20. – Управителният съвет на Съюза на
българските музикални и танцови дейци на
основание чл. 26, ал. 2 и чл. 31, т. 2 и при условията на чл. 28, т. 4 от устава на СБМТД и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънреден конгрес на СБМТД
на 28 и 29.03.2015 г. в 11 ч. в София, Конферентния център към х-л „Хемус“, бул. Черни връх 31,
при следния дневен ред: 1. избор на комисии
и доклад на мандатната комисия; 2. отчет за
дейността на ръководството и КС на СБМТД,
разисквания по докладите; 3. освобождаване на
действащия управителен съвет и председателство
на СБМТД; 4. избор на ръководни органи; 5.
приемане на промени в устава на СБМТД; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите делегати.
Материалите за конгреса са на разположение в
СБМТД – София, бул. Витоша 12, всеки работен
ден от 9 до 17 ч.
1326
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27. – Управителният съвет на Българската
федерация по хандбал, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 50.2 от устава на БФ Хандбал свиква отчетно-изборно общо събрание на
Българската федерация по хандбал на 17.04.2015 г.
в 11 ч. в конферентната зала на Дома на хумора
и сатирата – Габрово, ул. Брянска 68, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БФ
Хандбал през 2014 г.; 2. приемане на финансов
отчет на БФ Хандбал за 2014 г.; 3. приемане на
нови членове и прекратяване членството в БФ
Хандбал на клубове съгласно устава на БФХ; 4.
приемане на рамков бюджет на БФ Хандбал за
2015 г.; 5. промени в устава на БФ Хандбал; 6.
избор на президент, управителен съвет, контролен
съвет и арбитражна комисия на БФ Хандбал;
7. организационни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1407
1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Витоша“, София, на основание чл. 41
от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.04.2015 г. в 19 ч. в
София, ул. Дойран 18, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността
на дружеството; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3.
промени в устава; 4. избор на нов председател
и на нов управителен съвет; 5. разни. При липса на необходимия кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ заседанието на общото събрание ще се
проведе същия ден в 20 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1350
12. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Обединен спортен к луб
ЦСК А – 1948“, Софи я, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3 от устава по своя инициатива свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 21.04.2015 г. в 13 ч. в София,
ул. Тинтява 29, хотел „Диана 3“, конферентна
зала, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчета на УС за периода на действието му; 2.
приемане на изменения и допълнения в устава на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението за нов мандат; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред, колкото
и членове да се явят. Канят се да присъстват на
общото събрание всички членове на сдружението.
1293
7. – Управителният съвет на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.04.2015 г. в 11 ч. в Националния дом
за наука и техника, София, ул. Г. С. Раковски
108, ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред:
1. приемане отчета на управителния съвет за
2014 г.; 2. приемане отчета на контролния съвет за 2014 г.; 3. приемане бюджета на съюза за
2015 г.; 4. приемане на програма на съюза за
2015 г.; 5. избор на делегати за общо събрание
на ФНТС; 6. разни.
1312
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30. – Управителният съвет на Съюза на
архитектите в България (САБ), София, на основание чл. 61 от устава на САБ и чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание (ОС) на Съюза
на архитектите в България – юридическо лице с
нестопанска цел в частна полза, на 25.04.2015 г.
в 10 ч. в зала 2 на Централен дом на архитекта,
София, ул. Кракра 11, при следния дневен ред: 1.
откриване на общото събрание, избор на работни
органи и приемане на дневния ред; 2. финансов
отчет на УС за изпълнение на бюджета за 2014 г.;
3. приемане на рамков бюджет на САБ за 2015 г.;
4. приемане на нов устав на САБ; 5. приемане
решения на ОС съгласно изискванията на чл. 63
от устава на САБ. Регистрацията на делегатите
на ОС ще се извърши на датата на провеждане
на ОС във фоайето пред зала 1 от 9 до 10 ч. на
25.04.2015 г. срещу лична карта и протоколи от
общи събрания на дружествата при случаите на
чл. 60, ал. 5 от устава на САБ. Общото събрание
се счита за законно, ако присъстват най-малко ½
(половината) от всичките му делегати, избрани
по реда на чл. 60. Ако не се явят нужният брой
делегати, събранието се отлага с 1 час, при същия
дневен ред и на същото място на провеждане,
след което е законно независимо колко делегати
са се явили.
1299
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Д Блак Кнайтс“, София, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 27.04.2015 г. в 20 ч. в
София, ж.к. Сердика, бл. 16а, вх. Г, ет. 6, ап. 76,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружение „Д Блак Кнайтс“; 2. промени в
управителния съвет на клуба; 3. организационни
въпроси. Поканват се всички членове да присъстват лично или чрез упълномощени представители. При липсата на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
21 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
Писмените материали ще са на разположение
на членовете в седалището на клуба.
1344
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 2
от устава на сдружението свиква на 27.04.2015 г.
в 18 ч. общо събрание на членовете на сдружението на адреса на управление на асоциацията:
София, район „Слатина“, бул. Цариградско шосе
125, бл. 4, ет. 4, стая 418, при следния дневен ред:
1. доклад на управителния съвет за дейността
на асоциацията през 2014 г. и финансов отчет за
2014 г.; 2. приемане, освобождаване и отпадане
на членове; 3. избор на нов управителен съвет;
4. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
1367
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1. – Управителният съвет на „Лекториум
розикруцианум – Интернационална школа на
златния розенкройц“, София, на основание чл. 26,
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.04.2015 г. в 18 ч. в сградата на сдружението
в София, ул. Звънче 16, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния счетоводен отчет за
2014 г.; 2. приемане на бюджета за 2015 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1294
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Българска асоциация по
информационни системи „БУЛАИС“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на 8.05.2015 г. в 14 ч. на адреса
на управление на сдружението: София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 5, Факултет по
математика и информатика при СУ „Свети Климент Охридски“, зала 325, при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на сдружението за
2014 г.; 2. планиране дейността на сдружението
за 2015 г.; 3. разни.
1349
1. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско дружество 1897 Петър Киприлов“, Айтос,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на 16.04.2015 г.
в 16,30 ч. в конферентната зала на комплекс
Славеите, ул. Паркова 79, Айтос, при следния
дневен ред: 1. доклад за работата на сдружението
през 2014 г.; 2. отчет на контролната комисия
(КК); 3. допълнения в устава на сдружението;
4. избор на членове на УС и КК за попълване
съставите им; 5. разни. Поканват се членовете
на сдружението да участват в събранието.
1314
10. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Средногорец“, Брезово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол
№ 1 от 13.02.2015 г. от заседание на УС на дружеството свиква общо събрание на сдружението
на 24.04.2015 г. в 16 ч. в Ловен дом – гр. Брезово,
ул. Г. Димитров 8, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на сдружението за
2014 г.; 2. годишен баланс и отчет за приходите
и разходите през 2014 г.; 3. отчет за дейността
на контролния съвет за 2014 г.; 4. приемане на
финансовия план и щатно разписание за 2015 г.;
5. определяне размера на членския внос за 2016 г.;
6. избор на представители в общото събрание на
НЛРС – СЛРБ; 7. промени в устава; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1256
7. – Управителният съвет на Регионална
лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“,
Бургас, на основание чл. 13, ал. 1 от устава и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на камарата на 15.05.2015 г.
в 9,30 ч. в Бургас, ул. Цар Петър 1, Областна
управа, залата на 2-ри етаж, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на камарата
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за периода 1.01.2014 – 31.12.2014 г.; 2. промени в
устава на сдружението; 3. избор на членове за
УС и КС на РЛВК „Южно Черноморие“ за нов
мандат (2015 – 2017); 4. разни. Регистрацията за
участие започва в 9 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно при същия дневен
ред и на същото място независимо от броя на
явилите се членове.
1300
48. – Управителният съвет на ГСК „Интерком
груп – Черноморски юнак“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно събрание
на 8.05.2015 г. в 18 ч. във Варна в Гимнастическа
зала „Варна“ при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за 2014 г.; 2. отчетен доклад на КС; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1343
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Професор Андрей Николов“,
Враца, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
16.04.2015 г. в 18 ч. във Враца, ул. Мито Цвет
ков 2, ет. 3, при следния дневен ред: 1. промени
в управителния съвет на сдружението; 2. разни.
1301
17. – Управителният съвет на „Сдружение
за регионално развитие и международни бизнес инициативи“, Добрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 7.05.2015 г. в
11 ч. на адрес – гр. Добрич, ул. Независимост
14, офис 408, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 2014 г.; 2. освобождаване на
членове на УС; 3. приемане на нови членове на
УС; 4. избор на нов председател на УС; 5. разни.
При липса на кворум за провеждане на заседанието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
1399
31. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство към СОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, гр. Козлодуй, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 23.04.2015 г. от 17 ч. в сградата на училището
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
дейността на Съвета на настоятелите за периода
1.01.2014 г. – 31.12.2014 г.; 2. приемане на план за
дейността за 2015 г.; 3. избор на нови членове на
настоятелството. Поканват се всички членове на
училищното настоятелство да вземат участие в
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
1302
7. – Управителният съвет на Асоциацията
на общини от Южен централен район „Хебър“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 44,
ал. 6 от устава свиква редовно отчетно общо
събрание на 15.04.2015 г. в 11,30 ч. в Пловдив,
ул. Авксентий Велешки 20, зала 205, при следния
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дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
асоциацията за 2014 г.; 2. приемане на финансов
отчет за 2014 г.; 3. обсъждане на годишния проектобюджет за 2015 г.; 4. обсъждане на програма
за развитие на АОЮЦР – Хебър, през 2015 г.; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12,30 ч., на същото място и при така обявения
дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
1315
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Ученически
футболен клуб Васил Левски“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 27.04.2015 г. в 18 ч.
в Пловдив, бул. Шести септември 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет 2003 г. – 2014 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им 2003 г. – 2014 г.;
3. освобождаване на управителния съвет и контролния съвет поради изтичане на мандата им;
4. приемане на нови членове на сдружението;
5. освобождаване на членове на сдружението; 6.
променя адреса на управление на сдружението;
7. приемане на нов устав на сдружението; 8.
избор на УС на сдружението; 9. избор на КС на
сдружението; 10. избор на председател на УС на
сдружението; 11. избор на председател на КС; 12.
разни. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете в офиса на сдружението: Пловдив, бул. Шести септември 1, всеки
делничен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, един час по-късно и при
същия дневен ред.
1310
1. – Управителният съвет на Спортен клуб
по кану-каяк „Тракия“, Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно отчетно-изборно общо събрание на членовете на 29.04.2015 г. в
18 ч. в заседателната зала на второ ниво на финалния комплекс на Гребен канал – гр. Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Спортен клуб по кану-каяк „Тракия“ за 2014 г.;
2. финансов отчет за 2014 г.; 3. избор на нов
председател на управителния съвет; 4. избор на
нов управителен съвет; 5. избор на нов контролен
съвет; 6. други. Писмените материали за събранието ще бъдат на разположение на членовете
в работния офис на сдружението – Пловдив,
ул. Ясна поляна 2А (Стара гребна база), всеки ден
от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се проведе от 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1311
25. – Синдикалният съвет на Синдикални
организации на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание (годишна конференция) на 15.05.2015 г.
в 18 ч. в Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на сдружението;
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2. приемане на отчета на контролния съвет; 3.
избор на нови ръководни органи; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час покъсно от обявения същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
1385
67. – Управителният съвет на „Асоциация за
обучение в транспорта“ – Пловдив, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на членовете на асоциацията на 29.05.2015 г. в
14 ч. в учебен кабинет № 5 на „Трансинг“ – АД,
Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността през 2014 г.; 2. приемане план за 2015 г.; 3. разни. Регистрацията за
участие в събранието ще се извършва от 13 ч.
на мястото на провеждането му срещу лична
карта за членовете и лична карта и пълномощно за упълномощените. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място, при същия
дневен ред в 15 ч. Материалите за събранието
са на разположение в Пловдив, бул. Хр. Ботев
82, офис 612.
1313
1. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Нас
тоятелство към Център за работа с деца – Разград“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.04.2015 г. в 18 ч. в седалището
на сдружението в Разград, ул. Марица 7, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
настоятелството през 2014 г.; 2. приемане на
годишния счетоводен отчет на настоятелството
през 2014 г.; 3. приемане на бюджет на настоятелството за 2015 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден от 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1322
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Спортен клуб за културизъм, фитнес и силов
трибой Дориан Иейтс“, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва общото събрание на
сдружението на 20.04.2015 г. в 17 ч. в Сливен на
адрес: ул. Братя Миладинови, бл. 12, ет. 10, ап. 49,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет за периода 2005 г. – 2014 г.;
2. приемане бюджет на сдружението за 2015 г.;
3. освобождаване от длъжност и отговорност
членовете на управителния съвет; 4. избор на нов
управителен съвет на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. на
посочения адрес и при същия дневен ред.
1255
2. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Професионален спортен клуб по вдигане на
тежести и падел тенис – Атлас“, Сливен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 24.04.2015 г. в 10 ч. в София,
ул. Съборна 5, ет. 3, при следния дневен ред: 1.
приемане на нови членове на сдружението; 2.
избор на нов управителен съвет; 3. промяна на
устава на сдружението; 4. приемане на основните
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насоки и програма за дейността на сдружението;
5. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото събрание.
1368
1. – Управителят на Колежански спортен
клуб „Св. Георги Победоносец“, Стара Загора,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на членовете на клуба на 10.04.2015 г. в 10 ч. на
адрес: Стара Загора, ул. Мусала 32, ет. 6, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителя за
дейността на сдружението през изтеклия период;
2. приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2014 г.; 3. приемане на бюджет за 2015 г.;
4. приемане на спортния календар за 2015 г.; 5.
промени в устава на сдружението; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
1321
4. – Управителният съвет на Асоциацията
на свиневъдите в България, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
асоциацията на 23.04.2015 г. в 16 ч. във Велико
Търново, хотел „Янтра“, при следния дневен
ред: 1. отчет и информация за дейността на
АСБ за периода 18.05.2012 г. – 23.04.2015 г.; 2.
отчет за финансовата дейност на АСБ за периода 18.05.2012 г. – 23.04.2015 г.; 3. приемане на
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годишния финансов отчет за 2014 г.; 4. приемане
на годишния доклад по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ;
5. приемане на нови членове на асоциацията; 6.
освобождаване на органи на УС, КС и председателя на УС поради изтекъл мандат; 7. избор на
нов УС, КС и председател на АСБ; 8. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
1292
1. – Управителният съвет на „Ловно сдружение Морулей 2001“, с. Дълбоки, община Стара
Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
всички ловци на общо събрание на 8.05.2015 г.
в 19 ч. в залата на Кметство с. Дълбоки при
следния дневен ред: 1. отчет за ловната дейност
и финансовото състояние на „Ловно сдружение
Морулей 2001“, с. Дълбоки; 2. избор на ново
ръководство; 3. разни.
1345
Пламен Веселинов Григоров – ликвидатор
на сдружение „Асоциация на инженерите по
безопасност и здраве при работа“, София, в
ликвидация по ф.д. № 2187/2002 г. на Софийския
градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
1295

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 450-05-147 от 22.07.2014 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 63
от 2014 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2015 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 2015 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2015 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 2015 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 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 939-36-74, 981-17-11
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

