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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за дей
ността на колективните инвестиционни схеми
и на други предприятия за колективно инвес
тиране (обн., ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21
от 2012 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„При оценяване на кредитното качество на
активите на управляваните от него колективни инвестиционни схеми управляващото
дружество събира и анализира всяка относима
информация, необходима за извършването
на тази оценка, като не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги,
присъдени от агенции за кредитен рейтинг
по чл. 3, параграф 1, буква „б“ на Регламент
(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1
от 17 ноември 2009 г.).“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При преценка за спазване изискванията
по ал. 1 и на адекватността на използваните от управляващото дружество методи за

кредитна оценка, заместник-председателят
отчита естеството, мащаба и сложността на
дейностите на колективната инвестиционна
схема, оценява използването на позовавания
на кредитни рейтинги и при необходимост
предприема действия за ограничаване на
доверяването единствено и механично на
кредитните рейтинги.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 100, ал. 1 се създава т. 7:
„7. от осъществяваната дейност на управляващото дружество е видно, че основната част
от дейността се извършва на територията на
друга държава членка, а е получен лиценз от
комисията с цел да се избегнат по-строгите
изисквания към управляващото дружество в
другата държава членка.“
§ 3. В чл. 190 след думите „на дружеството“
се добавя „неговите служители и всички други
лица, работещи по договор за дружеството, и
свързаните с тях лица“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 229 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„При оценяване на кредитното качество на
активите на управляваните от него алтернативни инвестиционни фондове лицето събира
и анализира всяка относима информация,
необходима за извършването на тази оценка,
като не се доверява единствено и механично
на кредитни рейтинги, присъдени от агенции за кредитен рейтинг по чл. 3, параграф
1, буква „б“ на Регламент (ЕО) № 1060/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
16 септември 2009 г. относно агенциите за
кредитен рейтинг.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) При преценката за спазването на
изискванията по ал. 1 и на адекватността
на използваните от лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, методи
за кредитна оценка заместник-председателят
отчита естеството, мащаба и сложността на
дейностите на алтернативния инвестиционен
фонд, оценява използването на позовавания
на кредитни рейтинги и при необходимост
предприема действия за ограничаване на
доверяването единствено и механично на
кредитните рейтинги.“
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3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 5. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава т. 4:
„4. Директива 2013/14/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2013 година
за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за
професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за
колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС
относно лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, по отношение на
предоверяването на кредитни рейтинги (ОВ,
L 145/1 от 31 май 2013 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35,
53 и 107 от 2014 г., бр. 12 и 14 от 2015 г. ) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 121 ал. 6 се изменя така:
„(6) Пенсионноосигурителното дружество
осъществява своята дейност съгласно този
кодекс, в съответствие с устава си, с правилника за организацията и дейността на
управлявания от него фонд за допълнително
пенсионно осигуряване и с другите вътрешни актове, приети от дружеството съгласно
изискванията на този кодекс и актовете по
неговото прилагане.“
2. В чл. 145, ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. инвестиционната политика на универсалния, съответно на професионалния
пенсионен фонд;“
б) създава се т. 10:
„10. правилата по чл. 179в, ал. 1.“
3. Създава се чл. 175а:
„Инвестиционна политика
Чл. 175а. (1) Пенсионноосигу рителното
дружество приема инвестиционна политика
на всеки управляван от него фонд за допъл-
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нително задължително пенсионно осигуряване с минимално съдържание, определено от
заместник-председателя на комисията.
(2) Дружеството преразглежда инвестиционната политика на всеки три години, както
и незабавно след всяка съществена промяна
в пазарните условия.
(3) Инвестиционната политика се представя
на заместник-председателя на комисията в
7-дневен срок от нейното приемане, съответно
изменение или допълнение.“
4. В чл. 176 ал. 3 се отменя.
5. Създава се чл. 179в:
„Управление на риска
Чл. 179в. (1) Управителният орган на пенсионноосигурителното дружество утвърждава
вътрешни правила за процедурите за наблюдение, измерване и управление на риска, свързан
с инвестициите на фонд за допълнително
задължително пенсионно осигуряване, и ги
представя на заместник-председателя на комисията в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване, съответно изменение или допълнение.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 трябва да
осигуряват надеждно управление на риска в
съответствие с естеството, мащаба и сложността на инвестициите на фонда.
(3) При управлението на риска пенсионноосигурителното дружество използва адекватни
методи за неговата оценка и се съобразява със
заложените цели в инвестиционната политика на фонда за допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
(4) При оценката на риска, свързан с инвестициите на фонда за допълнително задължително пенсионно осигуряване, и вземането
на инвестиционни решения пенсионноосигурителното дружество не се доверява единствено и механично на кредитни рейтинги,
присъдени от агенции за кредитен рейтинг по
чл. 3, параграф 1, буква „б“ на Регламент (ЕО)
№ 1060/2009 на Европейския парламент и на
Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17
ноември 2009 г.). При преценката за спазването
на това изискване заместник-председателят на
комисията оценява използването на позовавания на кредитни рейтинги в правилата по
ал. 1 и в инвестиционната политика.“
6. В чл. 218, ал. 2 се създават т. 10 и 11:
„10. инвестиционната политика на фонда;
11. вътрешните правила за процедурите за
наблюдение, измерване и управление на риска,
свързан с инвестициите на фондa, утвърдени
по реда на чл. 179в, ал. 1.“
7. В чл. 249:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
думата „фондовете“ се заменя с „фонд“;
б) създава се ал. 2:
„(2) За инвестициите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по
професионални схеми се прилагат разпоред-
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бите на глава четиринадесета, с изключение
на чл. 175а, 178 и 180а.“
8. В чл. 344, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„и в другите вътрешни актове, приети от
дружеството за допълнително социално осигуряване съгласно изискванията на този кодекс
и актовете по неговото прилагане“.
9. В чл. 345, ал. 1 думите „писмена мотивирана заповед“ се заменят с „писмено
мотивирано решение“, а думата „която“ се
заменя с „което“.
10. Член 346 се изменя така:
„Обжалване
Чл. 346. (1) Решението по чл. 345, ал. 1 може
да се обжалва по административен ред пред
комисията и по съдебен ред пред Върховния
административен съд. Обжалването не спира
изпълнението му.
(2) Решението по чл. 345, ал. 2 може да се
обжалва пред Върховния административен
съд. Обжалването не спира изпълнението му.“
11. В § 1а от допълнителните разпоредби
се създава т. 8:
„8. Директива 2013/14/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 21 май 2013 година
за изменение на Директива 2003/41/ЕО относно дейностите и надзора на институциите за
професионално пенсионно осигуряване, Директива 2009/65/ЕО относно координирането
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за
колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (ПКИПЦК) и Директива 2011/61/ЕС
относно лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове, по отношение на
предоверяването на кредитни рейтинги (ОВ,
L 145/1 от 31 май 2013 г.).“
§ 7. (1) В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон заместник-председателят
на Комисията за финансов надзор, ръководещ
Управление „Осигурителен надзор“, определя с
решение минималното съдържание на инвестиционната политика по чл. 175а от Кодекса
за социално осигуряване.
(2) В едномесечен срок от влизането в сила
на решението по ал. 1 пенсионноосигурителните дружества представят в Комисията за
финансов надзор правилата за процедурите
за наблюдение, измерване и управление на
риска и инвестиционните политики на управляваните от тях фондове за допълнително
пенсионно осигуряване.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събр ание
на 13 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1953
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за тър
говския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.;
изм., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от
2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г.,
бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г., бр. 25,
38 и 99 от 2012 г. и бр. 40 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Агенцията осигурява оперативна съвместимост на търговския регистър в рамките на системата за взаимно свързване на
централните, търговските и дружествените
регистри, наричана по-нататък „система за
взаимно свързване на регистрите“.“
§ 2. Създава се чл. 3а:
„Обмен на информация
Чл. 3а. (1) Агенцията по вписванията незабавно осигурява чрез системата за взаимно
свързване на регистрите предоставянето на
безплатна информация относно започването
или прекратяването на производство по ликвидация на вписано в търговския регистър
дружество, обявяването му в несъстоятелност
и относно заличаването му от регистъра.
(2) Агенцията по вписванията осигурява
незабавно получаване на информацията чрез
системата за взаимно свързване на регистрите
относно започването или прекратяването на
производство по ликвидация, обявяването в
несъстоятелност и относно заличаването на
чуждестранно лице, регистрирало клон по
чл. 17а от Търговския закон.
(3) Агенцията по вписванията предоставя чрез европейския портал за електронно
правосъдие актуална информация относно
законодателството на Република България,
съгласно което трети лица могат да се позовават на вписаните обстоятелства и обявените
актове в търговския регистър.“
§ 3. В чл. 4 след думите „клонове на чуждестранни търговци“ се поставя запетая и
се добавя „както и други лица и структури“.
§ 4. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) Агенцията по вписванията осигурява
свободен и безплатен достъп до вписаните
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обстоятелства и обявените актове и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.“
§ 5. Създава се чл. 14а:
„Уведомления от регистри на държави
членки
Чл. 14а. В случаите, предвидени със закон,
вписване, заличаване и обявяване се извършват въз основа на уведомление, получено от
регистър на държава членка чрез системата
за взаимно свързване на регистрите.“
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Идентификационен код“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Начинът за формиране на ЕИК за връзка с европейската платформа се определя с
акт за изпълнение на Европейската комисия.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Агенцията определя персонален идентификационен код, наричан „ПИК“, задължителен за други лица и структури, за които е
предвидено със закон, че подлежат на вписване
в търговския регистър.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „Единният идентификационен код“
се заменят с „Идентификационният код по
ал. 1 и 3“.
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
абревиатурата „ЕИК“ се заменя с „идентификационният код по ал. 4“.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
абревиатурата „ЕИК“ се заменя с „идентификационен код“.
§ 7. В чл. 31е, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „чрез системата за взаимно
свързване на регистрите“.
§ 8. В чл. 32, ал. 2, т. 1, 2 и 3 абревиатурата
„ЕИК“ се заменя с „Идентификационния код“.
§ 9. В чл. 34, ал. 2 се създава изречение
второ: „Извършването на справки чрез отдалечен достъп може да се осъществява и чрез
системата за взаимно свързване на регистрите.“
§ 10. В чл. 40, ал. 5 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 6“.
Допълнителна разпоредба
§ 11. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2012/17/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г.
за изменение на Директива 89/666/ЕИО на
Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на взаимното свързване на
централните, търговските и дружествените
регистри (ОВ, L 156/1 от 16 юни 2012 г.).
Заключителни разпоредби
§ 12. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
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и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84
от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., бр. 19, 31 и
58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 103 и 105 от
2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 59,
92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 70, 100 и 108 от
2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 от 2009 г., бр. 41
и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 34 от 2011 г., бр. 53
и 60 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г. и бр. 27
от 2014 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 17а се създават ал. 5 и 6:
„(5) Вписването на данните по ал. 3, т. 2,
3 и 4 може да се извърши и служебно въз
основа на уведомление от регистъра на друга
държава – членка на Европейския съюз, в
който е вписано чуждестранното лице, получено чрез системата за взаимно свързване на
регистрите на държавите членки.
(6) В случай че чуждестранното лице бъде
заличено от регистъра на другата държава
членка, в който е било вписано, и заличаването му не е в резултат на промяна в правно-организационната му форма, сливане или
разделяне, или презгранично преместване на
седалището, клонът се заличава служебно
въз основа на уведомлението от регистъра на
другата държава членка, получено чрез системата за взаимно свързване на регистрите,
при условие че към момента на получаване
на уведомлението от чуждестранното лице не
е подадено заявление за вписване на закриването на клона.“
2. В чл. 265н се създава изречение второ:
„Уведомлението се получава и чрез системата
за взаимно свързване на регистрите.“
§ 13. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98,
104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35,
53 и 107 от 2014 г. и бр. 12 и 14 от 2015 г.) в
чл. 5, ал. 10 се правят следните допълнения:
1. В изречение трето накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите на
служебно заличаване по реда на чл. 17а, ал. 6
от Търговския закон“.
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2. Създава се изречение четвърто: „Когато
ведомости и други документи за осигурителен
стаж и осигурителен доход за работници и
служители, които са работили в клонове на
чуждестранни търговци, служебно заличени
по чл. 17а, ал. 6 от Търговския закон, не са
предадени в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт
до датата на заличаването, лицата, които ги
съхраняват, са длъжни да ги предадат в тримесечен срок от заличаването.“
§ 14. В Закона за българското гражданство
(обн., ДВ, бр. 136 от 1998 г.; изм., бр. 41 от
2001 г., бр. 54 от 2002 г., бр. 52 и 109 от 2007 г.,
бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 33 от 2010 г., бр. 11
и 21 от 2012 г., бр. 16, 66, 68 и 108 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) в чл. 14а,
ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване
в Република България на основание чл. 25,
ал. 1, т. 6 или 7 от Закона за чужденците в
Република България и:
а) е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко
2 млн. лв., или
б) е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв.
за осъществен от дружеството приоритетен
инвестиционен проект, сертифициран по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите;“.
§ 15. В Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици (ДВ, бр. 1
от 2014 г.) в чл. 6 ал. 2 се изменя така:
„(2) В търговския регистър, освен обстоятелствата по чл. 4, се вписват и:
1. данни за дружеството, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим,
включително фирма, номер в национален
регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на
управление, представляващи лица – техните
имена, гражданство и дата на раждане;
2. идентифициращите данни за действителните собственици – физически лица, съгласно
нотариално заверена декларация по образец,
утвърден от министъра на правосъдието.“
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари
2017 г. с изключение на § 3, § 6, т. 1, 3 – 6,
§ 8, 14 и 15, които влизат в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 13 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1952
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УКАЗ № 42
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 Споразумението
между правителството на Република България
и правителството на Република Гърция за съвместен контрол, който да бъде осъществяван
на граничния контролно-пропускателен пункт
Маказа-Нимфея, приет от ХLІІI Народно
събрание на 13 март 2015 г.
Издаден в София на 20 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Република Гърция за съв
местен контрол, който да бъде осъществяван
на граничния контролно-пропускателен пункт
Маказа-Нимфея
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република
Гърция за съвместен контрол, който да бъде
осъществяван на граничния контролно-пропускателен пункт Маказа-Нимфея, сключено
чрез размяна на ноти на 17 юли 2014 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 13 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1906

УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за корпоративното подоходно облагане, приет
от ХLIII Народно събрание на 18 март 2015 г.
Издаден в София на 20 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане (обн.,
ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110
от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и
95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35,
51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г.,
бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
105 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 182 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „предприятия в
затруднение“ се заменят с „предприятия в
затруднено положение“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Данъчно облекчение, представляващо
държавна помощ за земеделски стопани, не
се прилага по отношение на:
1. предприятия в затруднено положение;
2. данъчно задължени лица, представляващи големи предприятия;
3. инвестиции в напояване.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Данъчните облекчения, представляващи държавна помощ за регионално развитие
и за земеделски стопани, не се прилагат по
отношение на данъчно задължени лица, които
не са изпълнили решение на Европейската
комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ
и не са възстановили изцяло помощта.“
§ 2. В чл. 189б, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думата „дейност“ се добавя
„и придобити“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. преотстъпеният данък не трябва да
превишава 50 на сто от настоящата стойност
на активите по т. 1, определена към датата
на предоставяне на помощта; лихвеният процент за целите на определяне на настоящата
стойност на активите по т. 1 е референтният
лихвен процент, определен от Европейската
комисия, към 31 декември на годината на
преотстъпване;“.
3. Създават се нови т. 5 и 6:
„5. настоящата стойност на всички активи
по т. 1, определена към датата на предоставяне на помощта, не може да превишава праг
от левовата равностойност на 500 000 евро;
лихвеният процент за целите на определяне
на настоящата стойност на активите по т. 1
е референтният лихвен процент, определен
от Европейската комисия, към 31 декември
на годината на преотстъпване;
6. определеният в т. 5 праг не може да
се заобикаля чрез изкуствено разделяне на
активите по т. 1;“.
4. Точка 7 се отменя.
5. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно
т. 8 и 9.
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§ 3. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. Точка 30 се изменя така:
„30. „Предпри ятие в затруднено положение“ за целите на чл. 182, ал. 1, т. 3 е
това по смисъла на Насоките за държавна
помощ за оздравяване и преструктуриране
на нефинансови предприятия в затруднено
положение (ОВ, С 249/1 от 31 юли 2014 г.), а
за целите на чл. 182, ал. 5 е това по смисъла
на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране
на някои категории помощи в секторите на
селското и горското стопанство и в селските
райони за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз и
за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на
Комисията (OB, L 193/1 от 1 юли 2014 г.).“
2. Точка 74 се изменя така:
„74. „Големи предприятия“ са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС)
№ 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г.
относно деклариране на някои категории
помощи в секторите на селското и горското
стопанство и в селските райони за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 1857/2006 на Комисията.“
§ 4. Параграф 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за корпоративното
подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 100 от 2013 г.;
изм., бр. 105 от 2014 г.) се изменя така:
„§ 17. (1) Данъчното облекчение по чл. 189б
се прилага след получаване на разписка с
окончателния идентификационен номер на
помощта от Европейската комисия съгласно
Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от
25 юни 2014 г. относно деклариране на някои
категории помощи в секторите на селското
и горското стопанство и в селските райони
за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз и
за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006
на Комисията. При условие че разписката
от Европейската комисия бъде получена до
31 март 2015 г., данъчното облекчение може
да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на
авансови вноски за корпоративен данък на
земеделските стопани не се допуска до датата
на получаване на разписката от Европейската
комисия с окончателния идентификационен
номер на помощта.
(2) Данъчното облекчение по чл. 189б
представлява последваща фискална схема
по смисъла на регламента по ал. 1, тъй като
дейността вече е обхваната от предходната
схема под формата на данъчно облекчение,
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поради което е допустимо инвестирането в
активи по чл. 189б да е започнало и преди да е
получена разписката от Европейската комисия
с идентификационния номер на помощта, но
след 31 декември 2013 г.“
Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и
106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от
2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19,
31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от
2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1,
53, 98, 105 и 107 от 2014 г. и бр. 12 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 48 ал. 7 се изменя така:
„(7) Преотстъпването на данък по ал. 6,
представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:
1. лице, което е предприятие в затруднено
положение;
2. лице, което е голямо предприятие;
3. физическо лице, извършващо стопанска
дейност по чл. 29а;
4. лице, което не е изпълнило решение
на Европейската комисия за възстановяване
на получена неправомерна и несъвместима
държавна помощ и не е възстановило изцяло
помощта;
5. инвестиции в напояване.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
а) точка 60 се изменя така:
„60. „Предприятие в затруднено положение“
за целите на чл. 48, ал. 7 е това по смисъла
на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране
на някои категории помощи в секторите на
селското и горското стопанство и в селските
райони за съвместими с вътрешния пазар в
приложение на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз и
за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на
Комисията (OB, L 193/1 от 1 юли 2014 г.).“;
б) създава се т. 61:
„61. „Големи предприятия“ са предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на Регламент (ЕС)
№ 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г.
относно деклариране на някои категории
помощи в секторите на селското и горското
стопанство и в селските райони за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 1857/2006 на Комисията.“
3. Параграф 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за данъците върху
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доходите на физическите лица (обн., ДВ,
бр. 100 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г.) се
изменя така:
„§ 13. (1) Данъчното облекчение по чл. 48,
а л. 6 може да се ползва до 31 декември
2020 г. само след получаване на разписка с
окончателния идентификационен номер на
помощта от Европейската комисия съгласно
Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от
25 юни 2014 г. относно деклариране на някои
категории помощи в секторите на селското и
горското стопанство и в селските райони за
съвместими с вътрешния пазар в приложение
на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна
на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.
При условие че разписката от Европейската
комисия бъде получена до 31 март 2015 г.,
данъчното облекчение може да се приложи
за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски
за данък върху годишната данъчна основа по
чл. 28 на земеделските стопани не се допуска
до датата на получаване на разписката от
Европейската комисия с окончателния идентификационен номер на помощта.
(2) Данъчното облекчение по чл. 48, ал. 6
представлява последваща фискална схема
по смисъла на регламента по ал. 1, тъй като
дейността вече е обхваната от предходна схема
под формата на данъчно облекчение, поради
което е допустимо инвестирането в активи
по чл. 48, ал. 6 да е започнало и преди да е
получена разписката от Европейската комисия
с окончателния идентификационен номер на
помощта, но след 31 декември 2013 г.“
§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 18 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2033
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92
от 2002 г.; изм., бр. 67 от 2003 г., бр. 36 от
2004 г., бр. 31 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59 и
80 от 2006 г., бр. 53 и 59 от 2007 г., бр. 67 от
2008 г., бр. 105 от 2011 г. и бр. 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди да постанови решение по искането на Централната банка за откриване
на производство по несъстоятелност, съдът:
1. по молба от Централната банка или от
фонда може да:
а) допусне мерките по чл. 13, ал. 1, т. 5;
б) постанови спиране на съдебните и арбитражните дела срещу имуществото на банката;
в) допусне други предписани от закона
мерки, които обезпечават наличното имущес
тво на банката;
2. по молба от фонда назначава временен
синдик, предложен от фонда, когато квесторите са назначени от Централната банка
преди решението за отнемане на лицензията
за извършване на банкова дейност.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Съдът е длъжен да назначи предложения от
фонда временен синдик в срока по изречение
първо, когато той е дал писмено съгласие за
това и отговаря на изискванията по чл. 25.“
3. Създават се нови ал. 6 и 7:
„(6) С назначаването на временен синдик
правомощията на квесторите се прекратяват.
(7) Определението на съда за назначаване
на временен синдик, както и името и адресът
на лицата, назначени за временен синдик, се
вписват в търговския регистър. В търговския
регистър се вписват и промените в обстоятелствата по изречение първо. Определението се
изпраща и на Централната банка.“
4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 2. В глава втора, раздел I се създава
чл. 12а:
„Временен синдик
Чл. 12а. (1) Назначеният от съда временен
синдик изпълнява функциите си до назначаването на синдик по чл. 26. Фондът определя
текущо възнаграждение на временния синдик
съгласно чл. 30, ал. 7, което се изплаща ежемесечно за сметка на банката. Временният
синдик се застрахова съгласно чл. 663а от
Търговския закон. Отношенията между временния синдик и фонда се уреждат с договор.
(2) Временният синдик има следните правомощия:
1. представлява банката с отнета лицензия;
2. управлява текущите дела на банката;
3. опазва, попълва и управлява имущес
твото на банката;
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4. получава под опис, съхранява и води
търговските книги и търговската кореспонденция на банката;
5. издирва и уточнява имуществото на
банката;
6. при условията, предвидени в закона,
прави искания за прекратяване, разваляне
или унищожаване на сделки, по които банката е страна;
7. участва в производствата по делата, по
които банката е страна, и завежда от нейно
име дела;
8. събира паричните вземания на банката;
9. с разрешение на фонда се разпорежда
с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, на
които банката е титуляр, ако това се налага
във връзка с управлението и запазването на
имуществото на банката или с извършването
на други разноски;
10. иска спиране на изпълнението в случаите на действия и сделки, извършени в
нарушение на забраните по чл. 3, ал. 2 от
този закон или по чл. 116, ал. 2, т. 2 – 4 от
Закона за кредитните институции;
11. предявява искове по чл. 59, ал. 3 или
5, чл. 60 и 60а от този закон и по чл. 135 от
Закона за задълженията и договорите и молби
за обезпечение във връзка с тях, като посочените в чл. 60, ал. 1 и 2 срокове се изчисляват
спрямо датата на поставянето на банката под
специален надзор при условията и по реда на
глава единадесета, раздел VІІІ от Закона за
кредитните институции, включващ наложена
мярка по чл. 116, ал. 2, т. 2 от същия закон;
12. със съгласието или по предложение
на управителния съвет на фонда възлага на
лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити,
да извършват действия по проследяване и да
препоръчват на временния синдик действия за
запазване и връщане в имуществото на банката
на активи, с които банката се е разпоредила
в нарушение на закона, на добрите банкови
практики и/или когато даденото значително
надвишава полученото, както и в случаите
на отпуснати кредити при недостатъчно или
липсващо обезпечение или на свързани лица,
когато тези сделки или трансакции са довели
до влошаване на нейното финансово състояние.
(3) Временният синдик се освобождава от
съда по предложение на фонда по всяко време
при условията на чл. 29, ал. 1. Член 12, ал. 2
се прилага съответно.
(4) Разпоредбите на чл. 31, ал. 2, чл. 32 – 37
и на чл. 41, ал. 1, т. 1 – 3, 5 и 6, ал. 2, т. 1 – 5
и ал. 3 – 6 се прилагат съответно и за временния синдик.
(5) Всички служители на банката, държавните органи и организации са длъжни да
оказват съдействие на временния синдик при
изпълнение на неговите правомощия.
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(6) Временният синдик изпраща на фонда
ежеседмични отчети за дейността си, в които
описва всички свои действия в изпълнение на
правомощията си по ал. 2. Фондът публикува
незабавно отчетите на интернет страницата си,
с изключение на информацията, защитена със
закон. Отчетите се изпращат и на министъра
на финансите.“
§ 3. В чл. 25, ал. 3 след думата „банка“ се
добавя „включително на временен синдик“.
§ 4. В чл. 26, ал. 1 се създават изречения
второ и трето: „Фондът може да назначи
временния синдик за синдик. Списъкът по
изречение първо се публикува на интернет
страницата на Централната банка.“
§ 5. В чл. 29, ал. 1, т. 7 след думата „фонда“
се добавя „или по предложение на министъра
на финансите, когато“.
§ 6. В чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 17:
„17. със съгласието или по предложение
на управителния съвет на фонда възлага на
лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити,
да извършват действия по проследяване и да
препоръчват на синдика действия за запазване и връщане в имуществото на банката
на активи, с които банката се е разпоредила
в нарушение на закона, на добрите банкови
практики и/или когато даденото значително
надвишава полученото, както и в случаите
на отпуснати кредити при недостатъчно или
липсващо обезпечение или на свързани лица,
когато тези сделки или трансакции са довели
до влошаване на нейното финансово състояние; синдикът може да възложи действията
по изречение първо и на лицето по чл. 12а,
ал. 2, т. 12, определено от временния синдик;“.
2. Досегашната т. 17 става т. 18.
§ 7. В чл. 32 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение трето: „По
искане на кредиторите синдикът може да
предоставя и друга информация, свързана с
неговата дейност.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Синдикът изпраща на фонда ежеседмични отчети за дейността си, в които
описва всички свои действия в изпълнение
на правомощията си по чл. 31, ал. 1. Фондът
публикува незабавно отчетите на интернет
страницата си, с изключение на информацията,
защитена със закон. Отчетите се изпращат и
на министъра на финансите.“
§ 8. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 13 думите „предявява пред
съда по несъстоятелността“ се заменят с
„взема решение за предявяване пред съда по
несъстоятелността на“, а думите „чл. 59, ал. 3
и 5 и чл. 60“ се заменят с „чл. 59, ал. 3 или
5, чл. 60 и чл. 60а“.
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2. В ал. 3 думите „ал. 1, т. 1, 2, 11, 12, 14,
15 и 17“ се заменят с „ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 8, 11,
12, 13, 14, 15 и 17“.
3. В ал. 7 думите „на всеки три месеца“
се заменят с „най-малко веднъж месечно“ и
се създава изречение второ: „Отчетът заедно
с протокола от заседанието се изпраща незабавно за сведение в Народното събрание.“
§ 9. В чл. 43 се създава изречение второ:
„Книгата се води и в електронен вид и е
достъпна на интернет страницата на фонда.“
§ 10. В чл. 52, ал. 4 се създава изречение
второ: „Документите се изпращат за сведение
в Народното събрание в тридневен срок от
получаването им.“
§ 11. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) По искане на синдика или на фонда
съдът може да допусне обезпечение на искове, с които се цели попълване на масата на
несъстоятелността. Обезпечението на иска
се допуска, когато искането е подкрепено с
достатъчно доказателства, въз основа на които
може да се направи обосновано предположение, че искът е основателен.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 12. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „председателя на“ се
заличават.
2. В ал. 5 думите „председателят на управителния“ се заменят с „управителният“.
3. В ал. 7 думите „председателя на“ се
заличават.
§ 13. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „Могат“ се заменя с „Освен в предвидените от
закона случаи, могат“.
2. В ал. 5 след думите „извършени от“ се
добавя „временния синдик или от“.
§ 14. Създава се чл. 60а:
„Искове за връщане на получено имущество
Чл. 60а. (1) Синдикът, временният синдик
или фондът могат да предявяват искове пред
съда по несъстоятелността за връщане на
получено имущество с произход от банката
срещу всяко трето лице в случаите, когато:
1. третото лице не е изпълнило насрещна престация или същата е на значително
по-ниска стойност от полученото, или
2. полученото от третото лице е под формата на парична и/или непарична вноска в
капитала му.
(2) По иск по ал. 1 не се събира предварително държавна такса. Ако искът бъде уважен,
следващата се държавна такса се събира от
осъдената страна, а ако искът бъде отхвърлен, държавната такса се събира от масата
на несъстоятелността.“
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§ 15. В чл. 62, ал. 1 след думите „исковете
по чл. 60“ се добавя „по чл. 60а и по чл. 135
от Закона за задълженията и договорите“.
§ 16. В чл. 106, ал. 2 се създава изречение
второ: „Фондът изпраща отчета на синдика за
сведение в Народното събрание в тридневен
срок от получаването му.“
§ 17. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 6:
„6. „Произход от банката“ е всяко първоначално предоставяне от банката на парични
средства и/или имуществени права на неин
длъжник, вк лючително и предоставените
обезпечения, които в същия или в променен
вид са станали част от патримониума на всяко
трето лице, независимо от броя на междинните
прехвърляния и правната им форма.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. В Закона за гарантиране на влоговете
в банките (обн., ДВ, бр. 49 от 1998 г.; изм.,
бр. 73, 153 и 155 от 1998 г., бр. 54 от 1999 г.,
бр. 109 от 2001 г., бр. 92 и 118 от 2002 г., бр. 31
и 39 от 2005 г., бр. 59, 64 и 86 от 2006 г., бр. 67
и 98 от 2008 г., бр. 42 и 44 от 2009 г., бр. 97
и 101 от 2010 г., бр. 109 от 2013 г. и бр. 98 от
2014 г.) в чл. 9, ал. 4 се създава изречение
трето: „Членовете на управителния съвет с
изтекъл мандат продължават изпълнението
на правомощията си до определянето на нови
членове.“
§ 19. В Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
(обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2012 г. – бр. 82 от
2012 г.; изм., бр. 102 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г.; Решение № 2 на Конституционния
съд от 2013 г. – бр. 50 от 2013 г.; изм., бр. 66
от 2013 г., бр. 98 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.)
в § 1 от допълнителната разпоредба в т. 2,
буква „б“ накрая се добавя „или упражнява
контрол по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс“.
§ 20. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 62, ал. 6 се създава т. 10:
„10. Фонда за гарантиране на влоговете в
банките, в случаите по чл. 60а от Закона за
банковата несъстоятелност и по отношение
на третите лица, когато cpeщy тях е предявен
отменителен иск.“
2. В чл. 151, ал. 3 се създава изречение
трето: „Съдът се произнася по жалбата в
едномесечен срок от образуване на съответ-
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ното първоинстанционно или касационно
производство.“
§ 21. Този закон се прилага и за висящите
дела, образувани по искане на Българската
народна банка по чл. 37, ал. 2 от Закона за
кредитните институции или по оспорване
на индивидуални административни актове
на Българската народна банка по чл. 36 от
Закона за кредитните институции.
§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 18 март 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2034

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по
външ на политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георг Даниелов Георгиев за член
на Комисията по външна политика.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 март 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2002

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делега
ция на Народното събрание в Парламентар
ната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Борислав Михайлов Борисов за
замес т ва щ п редс та ви т ел на пос т оянната
делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 март 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2003
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по евро
пейските въпроси и контрол на европейските
фондове
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Георг Даниелов Георгиев за член
на Комисията по европейските въпроси и
контрол на европейските фондове.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 март 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
2004

РЕШЕНИЕ

за приемане на процедурни правила за ус
ловията и реда за предлагане на кандидати
за председател и членове на Комисията за
енергийно и водно регулиране, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушването на кандидатите в Комисията
по енергетика, както и процедурата за избор
от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 89, ал. 7 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Приема процедурни правила за условията
и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно
и водно регулиране, представяне и публично
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в Комисията по енергетика,
както и процедурата за избор от Народното
събрание.
I. Предлагане на кандидати за председател
и членове на Комисията за енергийно и водно
регулиране и представяне на документите им
1. Предложения за председател и членове
на Комисията за енергийно и водно регулиране се правят от народни представители или
от парламентарни групи. Предложенията се
внасят в писмена форма до Комисията по
енергетика чрез председателя на Народното
събрание в 7-дневен срок от приемането на
процедурните правила от Народното събрание.
2. Предложенията за председател и членове
на Комисията за енергийно и водно регулиране
се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация
на съответния кандидат. Към предложението
се прилагат следните документи:
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а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
г) свидетелство за съдимост;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът, предложен за:
аа) председател отговаря на изискването
за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2,
буква „д“ във връзка с § 1, т. 59 или 59а от
допълнителните разпоредби на Закона за
енергетиката;
бб) член със стаж в областта на енергетиката отговаря на изискването за професионален
стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ във връзка
с § 1, т. 59 от допълнителните разпоредби на
Закона за енергетиката;
вв) член със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията отговаря на
изискването за професионален стаж по чл. 12,
ал. 1, т. 2, буква „б“ във връзка с § 1, т. 59а
от допълнителните разпоредби на Закона за
енергетиката;
гг) член – юрист, отговаря на изискването
за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2,
буква „в“ от Закона за енергетиката;
дд) член – икономист, отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1,
т. 2, буква „г“ от Закона за енергетиката.
II. Публично оповестяване на документите
1. Внесеното предложение заедно с приложените към него документи се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание незабавно,
но не по-късно от 5 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложението и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди
изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по енергетика становища
за предложените кандидати, включващи и
въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика
въпроси към кандидатите, които да им бъдат
поставени.
5. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
6. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по енергетика, или по
електронен път на e-mail: komisia_energetika@
parliament.bg. Становищата и въпросите се
публикуват на специализирания тематичен
сайт на интернет страницата на Народното
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събрание при спазване на Закона за защита
на личните данни и на Закона за защита на
класифицираната информация.
III. Изслушване на кандидатите
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по енергетика проверява
представените документи и дали кандидатът
отговаря на съответните изисквания за заемане на длъжността, за която е предложен.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по енергетика, което
се излъчва в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание.
3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбу чен ред
на собствените имена на кандидатите за
председател и за членове – до три минути на
кандидат. Представянето включва и данни за
специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа
за кандидата.
4. Кандидатите за председател представят
тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като
регулаторен орган – до 15 минути на кандидат. Кандидатите за членове представят
тяхната концепция за дейността на Комисията
за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган – до 5 минути на кандидат.
5. Комисията по енергетика провеж да
разисквания по направените предложения.
Народните представители поставят поотделно
своите въпроси към кандидатите за председател и към кандидатите за членове по азбучен
ред на собствените имена на кандидатите – до
две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси
към съответния кандидат от всички народни
представители кандидатът отговаря – до 10
минути.
6. Председателят на Комисията по енергетика задава в резюме въпросите на лицата по
чл. 89, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание, на които
не е получен отговор.
7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.
8 . Ком иси я та изг о т вя по см ис ъ ла на
чл. 89, ал. 5 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание доклад
от изслушването, в който са представени
кандидатите. А ко са изсл у шани н яколко
кандидати за дадена длъжност, Комисията по
енергетика изготвя доклад от изслушването
на кандидатите, към който се прилага списък
на кандидатите, участвали в изслушването,
подреден по азбучен ред на собствените им
имена, и го внася в Народното събрание.
Към доклада се прилага проект на решение
за избор на всеки кандидат за съответната
длъжност в Комисията за енергийно и водно
регулиране.
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IV. Избор на председател и членове на
Комисията за енергийно и водно регулиране
от Народното събрание
1. Заседанието се излъчва в реално време
в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното
събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по енергетика.
3. Провеждат се разисквания по реда на
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно
председателя на Комисията за енергийно и
водно регулиране и четирима членове със стаж
в областта на енергетиката, двама членове
със стаж в областта на водоснабдяването и
канализацията, един юрист и един икономист.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за една длъжност, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители, избран
е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите
гласове, се провежда повторно гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите за съответната длъжност не
получи необходимите гласове, Народното
събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор.
Решението е прието от 43-то Народно съб
рание на 18 март 2015 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
Приложение
към решението
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата..........................................,
с ЕГН …………………………, л.к. № ……………………...,
изд. на …...……………… от МВР …..........................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността ...……………………………………………………………….
2006

Декларатор: .........................
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 39
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 8,
ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Димитър Здравков Георгиев
за председател на Държавна агенция „Нацио
нална сигурност“.
Издаден в София на 18 март 2015 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Христо Иванов
2047

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61
ОТ 19 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
средствата за измерване, които подлежат на
метрологичен контрол, приета с Постановле
ние № 239 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96
от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46
от 2007 г. и бр. 56 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Средствата за измерване (СИ),
които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с
Постановление № 253 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 48
от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.), или на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на везни с неавтоматично
действие, приета с Постановление № 114 на
Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г.,
бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50
от 2014 г.), се пускат на пазара или в действие
след оценяване на съответствието им по реда
на Закона за техническите изисквания към
продуктите (ЗТИП) и приложимата наредба
по чл. 7 ЗТИП и подлежат на последваща
проверка по реда на тази наредба.
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(2) Клинични електрически термометри с
устройство за максимално показание, апарати
за кръвно налягане, клинични дозиметри,
електрокардиографи, аудиометри и диоптрометри в обхвата на Наредбата за съществените
изисквания и процедурите за оценяване на
съответствието със съществените изисквания
на медицинските изделия по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за медицинските изделия (ЗМИ),
приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 65
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г.), се
пускат на пазара или в действие след оценяване на съответствието им по реда на ЗМИ
и подлежат на последваща проверка по реда
на тази наредба.
(3) Средствата за измерване с ЕИО одоб
рен тип и извършена ЕИО първоначална
проверка, пуснати на пазара на Европейския
съюз (ЕС) или на Европейското икономическо
пространство, или на Турция, подлежат само
на последваща проверка по реда на наредбата.
(4) Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол съгласно чл. 5
от Закона за измерванията (ЗИ), с одобрен
тип по реда на националното законодателство
на друга държава – членка на ЕС, или на
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Турция,
произведени и законно пуснати на пазара є,
се пускат на пазара и/или в действие, при
условие че осигуряват достоверност и точност
на измерванията, отговарящи на изискванията
на наредбата за съответното СИ, след вписване в регистъра и подлежат на последваща
проверка по реда на тази наредба.
(5) Средствата за измерване по ал. 4, които не са преминали първоначална проверка,
подлежат на такава по реда на тази наредба.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Материалните мерки за дължина
се пускат на пазара и/или в действие след
оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда
на Наредбата за съществените изисквания за
оценяване на съответствието на средствата
за измерване.
(2) Материалните мерки за дължина от
одобрен тип се пускат на пазара и/или в
действие след първоначална проверка.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) При първоначална проверка на
материалните мерки за дължина от одобрен
тип се проверява всяка представена мярка за
дължина или партиди от мерки за дължина
съгласно приложение № 4.
(2) Първоначалната проверка включва:
1. външен оглед на мярката за дължина
за съответствие с характеристиките на одобрения тип;
2. определяне на разликата в дължините
между два последователни интервала съгласно
приложение № 1:
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а) по-малки от 1 см;
б) по-големи от 1 см;
3. определяне на грешките съгласно приложение № 2 на:
а) интервали, не по-големи от 1 см;
б) интервали, по-големи от 1 см;
в) номиналната дължина на мярката или
всяко друго разстояние между които и да са
два непоследователни скални знака.“
§ 4. Членове 4 – 34 се отменят.
§ 5. Член 36 се отменя.
§ 6. В чл. 37 думите „и последваща“ се
заличават.
§ 7. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Везните с неавтоматично действие се пускат на пазара и/или в действие
след оценено и удостоверено съответствие
със съществените изисквания, определени по
реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни
с неавтоматично действие, и подлежат на
последващи проверки по реда на наредбата,
когато се използват за измерване на маса:
1. за целите на търговски плащания;
2. при пресмятане на такси, тарифи, данъци,
глоби, възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;
3. при прилагане на нормативни актове и
за експертизи по съдебни дела;
4. в медицината при определяне теглото на
пациенти за целите на лекарското наблюдение,
диагностиката и лечението;
5. при приготвяне на лекарствени средства
в аптеките и при извършване на анализи в
медицински и фармацевтични лаборатории;
6. при определяне на цена в зависимост
от измерената маса при директна продажба и
при производство на предварително опаковани
количества продукти.
(2) Везните с неавтоматично действие, пуснати в употреба по реда на глава четвърта от
ЗИ до 1 януари 2007 г., подлежат на последващи проверки по реда на наредбата, когато
се използват за целите, определени в ал. 1.
(3) Везните с неавтоматично действие,
предназначени за измерване на натоварването на ос/колело на превозни средства при
извършване на контрол на движението по
пътищата и/или на митнически контрол,
могат да бъдат използвани за определяне на
общата маса на превозните средства само
когато при измерването всички оси/колела са
разположени едновременно върху съответните
части на устройствата за приемане на товара.“
§ 8. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Последващата проверка на везни
с неавтоматично действие, включително последваща проверка след ремонт, се извършва
за установяване на съответствие с одобрения
тип, ако има такъв, и:
1. удвоените максимално допустими грешки
за съответния клас на точност съгласно БДС
ЕN 45501 – при последваща проверка;
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2. максимално допустими грешки за съответния клас на точност съгласно БДС ЕN
45501 – при последваща проверка след ремонт.
(2) Последващата проверка на везни с неавтоматично действие се извършва:
1. на мястото на употреба;
2. в лабораторни условия или на проверочни
пунктове, когато пренасянето на везната до
мястото на проверка не изисква разглобяването є на части или компоненти.“
§ 9. Членове 40 – 84 се отменят.
§ 10. Създават се чл. 84а – 84в:
„Чл. 84а. Везни с автоматично действие,
използвани при производство на предварително опаковани количества продукти, при
търговски плащания и при определяне на
данъци, такси и тарифи, се пускат на пазара
и/или в действие след оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени по реда на Наредбата за
съществените изисквания за оценяване на
съответствието на средствата за измерване,
и подлежат на последващи проверки.
Чл. 84б. (1) Последващата проверка на
везни с автоматично действие, включително
проверката след ремонт, се извършва за установяване на съответствие с типа/проекта (ако
има такъв) и максимално допустимите грешки,
равни на тези при първоначална проверка, за
съответния клас на точност съгласно:
1. OIML R 51 за автоматични сортиращи
везни;
2. OIML R 61 за автоматични гравиметрични дозатори;
3. OIML R 107 за автоматични сумиращи
везни с прекъснато действие (бункерни везни);
4. OIML R 50 за автоматични сумиращи
везни с непрекъснато действие (лентови везни);
5. OIML R 106 за автоматични железопътни
везни, измерващи в движение.
(2) Последващата проверка на везни с автоматично действие се извършва на мястото
на употреба при нормални условия на работа.
Чл. 84в. Разпоредбите в този раздел не се
прилагат за автоматичните везни за измерване
в движение на превозни средства и за измерване на осовото им натоварване, произведени
съгласно OIML R 134 „Везни с автоматично
действие за измерване на моторни превозни
средства в движение и за измерване на осово
натоварване“.“
§ 11. В наименованието на раздел VI думите „максимално показание“ се заменят с
„устройство за максимално показание“.
§ 12. В чл. 114 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и животни“ се заличават,
а думите „максимално показание“ се заменят
с „устройство за максимално показание“.
2. В ал. 3 думите „максимално показание“
се заменят с „устройство за максимално показание“.
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§ 13. В чл. 115, ал. 1 думите „максимално
показание“ се заменят с „устройство за максимално показание“.
§ 14. Член 116 се отменя.
§ 15. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. Отчитащото устройство на термометрите по този раздел трябва да осигурява
отчитането на температурата на дисплея след
достигане на термично равновесие.“
§ 16. Членове 118 и 119 се отменят.
§ 17. В чл. 120, ал. 1 след думата „термометри с“ се добавя „устройство за“.
§ 18. Членове 121 – 124 се отменят.
§ 19. Член 125 се изменя така:
„Чл. 125. (1) Максималната грешка в обхвата
на измерване от 35,5 °С до 42,0 °С трябва да
бъде 0,1 °С при температура на въздуха от
18 °С до 28 °С.
(2) Извън обхвата от 35,5 °С до 42,0 °С или
извън обхвата от 18 °С до 28 °С на температурата на въздуха максималната грешка не
трябва да бъде по-голяма от 0,2 °С.“
§ 20. Член 126 се изменя така:
„Чл. 126. (1) К линичните електрически
термометри с устройство за максимално показание, пуснати на пазара и/или в действие
след оценено и удостоверено съответствие
със съществените изисквания, определени
по реда на ЗМИ и наредбите по чл. 18 ЗМИ,
подлежат на последващи проверки по реда
на тази наредба, когато се използват в медицината за целите на лекарското наблюдение,
диагностиката и лечението.
(2) Клиничните електрически термометри с
устройство за максимално показание, пуснати
в употреба по реда на глава четвърта от ЗИ
до 12 юни 2007 г., подлежат на последващи
проверки по реда на тази наредба, когато се
използват за приложенията, определени в ал. 1.
(3) Последващата проверка се извършва за
установяване на съответствието с максимално
допустимите грешки съгласно чл. 125.“
§ 21. Член 127 се отменя.
§ 22. В чл. 128 думите „първоначална и“
се заличават.
§ 23. Членове 129 и 130 се отменят.
§ 24. Раздел VII се отменя.
§ 25. Членове 150 – 154 се отменят.
§ 26. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. Показващото устройство трябва
да осигурява лесно отчитане, сигурно и еднозначно показание и да има цифрова индикация
с пълен или непълен най-старши разряд.“
§ 27. Член 156 се отменя.
§ 28. Член 158 се изменя така:
„Чл. 158. Съпротивлението на изолацията
между корпуса на преобразувателите на температура и всеки от свързващите им проводници
трябва да е по-голямо или равно на 100 MΩ
при околна температура между 15 °С и 35 °С
и относителна влажност на въздуха, не поголяма от 80 % RH, и приложено постоянно
напрежение 10 V и 100 V.“
§ 29. Членове 159 – 161 се отменят.
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§ 30. В чл. 162 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „тип“ се добавя
„или маркировка за оценено съответствие“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите, когато компонентите на
делимите и хибридните топломери са от одобрен тип или са с оценено съответствие, върху
тях трябва да са нанесени знаци за одобрен
тип или маркировка за оценено съответствие.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 31. Член 163 се изменя така:
„Чл. 163. Всички компоненти на топломера, които могат да се отделят след проверка,
трябва да имат идентификационна маркировка,
поставена така, че да е видима, ясна и да не
закрива показанията на топломера.“
§ 32. Член 164 се отменя.
§ 33. Член 165 се изменя така:
„Чл. 165. (1) Топломерите могат да са от
клас на точност 1, 2 и 3.
(2) Максималните допустими относителни грешки за съответния клас на точност,
приложими за неделимите (комплектните)
топломери, изразени в проценти от действителната стойност за всеки клас на точност, са:
Е = Еf + Еt + Е c,
където Е f, Еt , Е c са съгласно ал. 3 – 5.
(3) Максималната допустима относителна
грешка на преобразувателя на разход, изразена
в проценти, за класовете на точност:
Клас 1: E f = (1+ 0,01.q p/q), но не повече
от 5 %;
Клас 2: E f = (2 + 0,02.q p/q), но не повече
от 5 %;
Клас 3: E f = (3 + 0,05.q p/q), но не повече
от 5 %,
където грешката Ef дава връзката между отчетената стойност и действителната стойност
чрез зависимостта между изходния сигнал на
преобразувателя на разход и действителния
обем или маса.
(4) Максималната допустима относителна
грешка на двойката преобразуватели на температура, изразена в проценти:
Et = (0,5 + 3. ∆θmin /∆θ),
където грешката Et дава връзката между отчетената стойност и действителната стойност
чрез зависимостта между изходния сигнал на
двойката преобразуватели на температура и
температурната разлика.
(5) Максималната допустима относителна
грешка на калкулатора, изразена в проценти:
E c = (0,5 + ∆θmin /∆θ),
където грешката E c дава връзката между
отчетената и действителната стойност на
количеството топлина.
(6) Грешката на делимите (комбинираните)
и хибридните топломери за измереното количество топлина се определя чрез грешките

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

на съставящите ги компоненти и е равна на
аритметичната сума от техните грешки в
проценти.“
§ 34. Член 166 се отменя.
§ 35. Член 167 се изменя така:
„Чл. 167. (1) Топломерите, пуснати на пазара
и/или в действие след оценено и удостоверено
съответствие със съществените изисквания,
определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване, подлежат
на последващи проверки.
(2) То п ло м е р и т е, п ус н ат и н а п а з а р а
и/или в действие по реда на § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на средства за измерване,
подлежат на последващи проверки.“
§ 36. Членове 168 – 170 се отменят.
§ 37. Член 171 се изменя така:
„Чл. 171. (1) При първоначална проверка
на топломери по чл. 167, ал. 2 се установява
съответствието на топломера с изискванията
за максималните допустими грешки.
(2) Топломерите и компонентите им се
проверяват в работни условия, в екстремните
точки и в точки, намиращи се в средите на
обхватите на измерване.
(3) Компонентите на делимите или хибридните топломери се монтират в същата
комплектност, с която са преминали първоначална или последваща проверка.
(4) При последваща проверка на топломери
се установява съответствието на топломера
с изискванията за максималните допустими
грешки.
(5) При делими или хибридни топломери
съответствието по ал. 4 се установява, като се
сравнява сумата от грешките на компонентите
с максималните допустими грешки.“
§ 38. Член 172 се отменя.
§ 39. В чл. 172а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „комунални цели“ се
заменят с „битова, търговска употреба и за
употреба в леката промишленост“.
2. В ал. 3, т. 1 след думите „одобрен тип“
се добавя „или съгласно ЕО-сертификата за
изследване на типа/проекта“.
§ 40. Наименованието на раздел IX се
изменя така:
„Раздел IX
Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри)“.
§ 41. Член 173 се изменя така:
„Чл. 173. (1) Апаратите за кръвно налягане (сфигмоманометри), пуснати на пазара
и/или в действие след оценено и удостоверено
съответствие със съществените изисквания,
определени по реда на ЗМИ и наредбите по
чл. 18 ЗМИ, подлежат на последващи проверки
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по реда на наредбата, когато се използват в
медицината за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението.
(2) Апаратите за кръвно налягане, пуснати
в употреба по реда на глава четвърта от ЗИ
до 12 юни 2007 г., подлежат на последващи
проверки по реда на тази наредба, когато се
използват за приложенията, определени в ал. 1.
(3) Последващата проверка се извършва за
установяване на съответствието с максимално
допустимите грешки съгласно БДС EN 1060.“
§ 42. Членове 174 – 188 се отменят.
§ 43. В чл. 189, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 44. В чл. 191 ал. 2 се отменя.
§ 45. В чл. 195, ал. 2 думите „и вакуумметрите“ се заличават.
§ 46. В чл. 198, ал. 2, т. 1 думите „и вакуумметри“ се заличават.
§ 47. Раздел XII се отменя.
§ 48. Член 242 се изменя така:
„Чл. 242. (1) Изискванията на този раздел
се прилагат само към водомери, които работят
изцяло на механични принципи и използват
обемни камери с подвижни стени или действието на скоростта на водата върху скоростта
на въртене на подвижна част (радиална или
аксиална турбина, ротор и др.).
(2) Изискванията на раздела се отнасят
за първоначална и последваща проверка за
водомерите по ал. 1.“
§ 49. Членове 244 – 246 се отменят.
§ 50. Член 248 се отменя.
§ 51. Членове 253 – 256 се отменят.
§ 52. Член 261 се изменя така:
„Чл. 261. (1) Водомерите, пуснати на пазара
и/или в действие след оценено и удостоверено
съответствие със съществените изисквания,
определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване, подлежат
на последващи проверки.
(2) Водомерите, пуснати на пазара и/или
в действие по реда на § 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на средства за измерване,
подлежат на последващи проверки.“
§ 53. Член 262 се изменя така:
„Чл. 262. Водомерите се проверяват индивидуално или по такъв начин, че да покажат
индивидуалните си характеристики.“
§ 54. Член 264 се изменя така:
„Чл. 264. Лабораторията, която извършва
проверката, трябва да осигури:
1. разширената неопределеност на действителния обем да не превишава 1/5 от приложимата максимална допустима грешка при
първоначална и последващи проверки;
2. неопределеност та при измерване на
налягането да бъде в рамките на ± 5 % от
измерената стойност;
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3. по време на всяко измерване относителното изменение в разходите да не превишава
2,5 % между Q min и Q t и – 5 % между Q t и Q max;
4. неопределеността при измерването на
температурата да не превишава ± 2 °С.“
§ 55. Членове 265 – 267 се отменят.
§ 56. В чл. 268 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При първоначалната проверка на водомерите за студена вода трябва да са изпълнени
изискванията на чл. 262 и чл. 264, т. 1 – 3.“
2. В ал. 4 думата „Изпитвателното“ се
заменя с „Използваното“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За подаване на вода може да се използва
всякакъв вид система. Ако няколко изпитвателни кръга работят заедно, не трябва да се
допускат взаимни влияния, несъвместими с
изискванията на чл. 262 и чл. 264, т. 1 – 3 – за
водомерите за студена вода, и на чл. 264 – за
водомерите за топла вода.“
4. Алинея 6 се отменя.
§ 57. В чл. 269, ал. 1 думите „Проверката
на водомерите“ се заменят с „Първоначалната
проверка на водомерите“.
§ 58. В чл. 270, ал. 1 думите „Проверката
на водомерите“ се заменят с „Първоначалната
проверка на водомерите“.
§ 59. В чл. 273 ал. 1 се изменя така:
„(1) Последващата проверка на водомерите
по чл. 242, ал. 2 се извършва при изискванията за първоначална проверка и включва
проверка на точността.“
§ 60. Член 273а се изменя така:
„Чл. 273а. (1) Последващата проверка на
водомери с оценено съответствие включва
изпитването по чл. 270, ал. 2 и проверка на
грешката на показанията на водомерите при
измерване на действителния обем, като се
определя най-малко при следните три стойности на разхода:
1. между Q1 и 1,1 Q1;
2. между Q 2 и 1,1 Q 2;
3. между 0,9 Q3 и Q3.
(2) Грешките, установени при всяка от
посочените по ал. 1 стойности на разхода, не
трябва да превишават следните стойности:
1. при периодична проверка: ± 5 % в целия
обхват (Q1 ≤ Q ≤ Q4), при всяка температура
на водата;
2. след ремонт:
а) ± 2 % в горната зона (Q2 ≤ Q ≤ Q4), за
вода с температура ≤ 30 °C;
б) ± 3 % в горната зона (Q2 ≤ Q ≤ Q4), за
вода с температура > 30 °C;
в) ± 5 % в долната зона (Q1 ≤ Q < Q2)
при всяка температура на водата.
(3) Температурата на водата по време на
проверката трябва да е:
1. за водомери с температурни класове
Т30 и Т50 – в интервала между 10 °C и 30 °C;
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2. за водомери с температурни класове Т70
...... Т180 – в интервала между 10 °C и 30 °C,
и 50 °C ± 5 °C;
3. за водомери с температурни класове
Т30/70....... Т30/180 – 50 °C ± 5 °C.“
§ 61. Създава се чл. 273б:
„Чл. 273б. (1) Срокът на валидност на последващата проверка на партида водомери,
използвани за битова, търговска употреба и
за употреба в леката промишленост, може
да бъде удължен, ако са налице условията за
прилагане на метода за статистически контрол
и при проверка на извадка от партидата са
постигнати критериите съгласно приложение
№ 15а.
(2) Методът за статистически контрол може
да бъде приложен, ако срокът на валидност
на предходната проверка на водомерите не е
изтекъл и са налице условията за групиране
на водомерите в партида.
(3) Водомерите могат да бъдат групирани
в партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип
или модификация или допълнение на типа,
означени съгласно удостоверението за одобрен
тип и знак за одобрен тип или съгласно ЕОсертификата за изследване на типа/проекта;
2. годината на производство на средствата
за измерване не се различава с повече от
една година;
3. имат едни и същи номинален разход и
клас на точност;
4. се използват при еднакви работни условия
и условия на околната среда, включително
водомерите да работят с вода с идентично
или сравнимо качество;
5. датата на предходната проверка за всички
средства за измерване се различава най-много
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането на
водомерите от извадката трябва да бъдат взети подходящи организационни и технически
мерки, които да възпрепятстват всяка намеса,
водеща до промяна на техните технически и
метрологични характеристики. Независимо от
големината на извадката периодът на демонтаж
и транспортиране трябва да е възможно найкратък и общо да не надвишава един месец.
(5) Входът и изходът на водомерите от извадката трябва да се запечатат непосредствено
след демонтажа им.“
§ 62. В чл. 274, ал. 2 след думите „показващо устройство“ се поставя точка и текстът
докрая се заличава.
§ 63. В чл. 286, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „чл. 322, ал. 2
и 3“ се заменят с „чл. 321, ал. 4 и 5“.
2. В т. 4 думите „чл. 322“ се заменят с
„чл. 321“.
§ 64. В чл. 288, ал. 2, т. 2 думите „чл. 322“
се заменят с „чл. 321“.
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§ 65. Член 321 се изменя така:
„Чл. 321. (1) Максима лно доп уст имата
грешка за количества, равни или по-големи от два литра, за разходомери с класове
на точност 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5, съответната
грешка в проценти трябва да е ± (0,2; 0,3; 0,6;
1,0; 1,5) процента.
(2) Максимално допустима грешка за количества, равни или по-малки от два литра,
трябва да е в границите:
1. за измерено количество, по-малко от 0,1
литра, ± четири пъти стойностите по ал. 1,
приложени за 0,1 литра;
2. за измерено количество, по-голямо или
равно на 0,1 литра и по-малко от 0,2 литра,
± четири пъти стойностите по ал. 1;
3. за измерено количество, по-голямо или
равно на 0,2 литра и по-малко от 0,4 литра,
± два пъти стойностите по ал. 1, приложени
за 0,4 литра;
4. за измерено количество, по-голямо или
равно на 0,4 литра и по-малко от 1 литър, ±
два пъти стойностите по ал. 1;
5. за измерено количество, по-голямо или
равно на 1 литър и по-малко от 2 литра, ±
стойностите по ал. 1, приложени за 2 литра.
(3) Независимо от измереното количество
стойността на максимално допустимата грешка се изразява чрез по-голямата от следните
две стойности:
1. абсолютната стойност на максимално
допустимата грешка по ал. 1 или 2, или
2. абсолютната стойност на максимално
допустимата грешка за минимално измереното
количество (E min).
(4) За минимално измерено количество,
по-голямо или равно на два литра:
1. E min трябва да отговаря на условието E min
>2R, където R е разделителната способност
на показващото устройство;
2. E min се определя с формулата E min =
(2Vmin) × (A/100), където: Vmin е минимално
измереното количество; А е числената стойност, посочена в ал. 1.
(5) За минимално измерено количество,
по-малко от два литра, E min e равно на два
пъти стойността, посочена в ал. 2.“
§ 66. Член 322 се отменя.
§ 67. Член 323 се изменя така:
„Чл. 323. (1) Обемните разходомери се
пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и
подлежат на последващи проверки.
(2) При изследване на типа на разходомери
се представят брой образци, определени от
лабораторията, която извършва изпитването.
(3) Разходомерите трябва да са така избрани, че да са разпределени по целия обхват на
измерване, като обхващат няколко размера
DN, ако типът включва различни размери.
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(4) При първоначална и последваща проверка на разходомерите се счита, че те съответстват на изискванията за максимално
допустими грешки, когато съответствието е
установено при стойности на разхода, равни на:
1. минималния разход;
2. приблизително половината от максималния разход;
3. максималния разход.
(5) Стойностите, посочени в ал. 4, могат
да се променят с ± 5 %.“
§ 68. Член 326 се изменя така:
„Чл. 326. Измервателните системи са предназначени за непрекъснато и динамично
измерване на количество (обем или маса)
течности, различни от вода.“
§ 69. Членове 327 – 411 се отменят.
§ 70. Член 412 се изменя така:
„Чл. 412. (1) Измервателните системи за
течности, различни от вода, пуснати на пазара
и/или в действие след оценено и удостоверено
съответствие със съществените изисквания,
определени по реда на Наредбата за съществените изисквания за оценяване на съответствието на средствата за измерване, подлежат
на последващи проверки.
(2) Измервателните системи за течности,
различни от вода, пуснати на пазара и/или
в действие по реда на § 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на средства за измерване,
подлежат на последващи проверки.
(3) Последващата проверка на измервателните системи, включително проверката
след ремонт, се извършва за установяване на
съответствие с типа и максимално допустимите грешки, равни на тези при първоначална проверка, за съответния клас на точност
съгласно OIML R 117-1.“
§ 71. Членове 413 – 417 се отменят.
§ 72. В чл. 421, ал. 1 думите „се извършва
при спазване на изискванията за първоначална
проверка и“ се заличават.
§ 73. Член 422 се изменя така:
„Чл. 422. (1) Електромагнитни разходомери
са средства за измерване, предназначени да
определят разхода и обема на преминаващата
през тях нечиста студена вода и други електропроводими течности.
(2) Изискванията на този раздел се прилагат
към електромагнитни разходомери, които не
са част от измервателни системи за непрекъснато и динамично измерване на количество
течности, различни от вода.
(3) Минималните експлоатационни изисквания за електрическата проводимост на
течността се определят от производителя.“
§ 74. В чл. 430 ал. 4 се изменя така:
„(4) Изпитването трябва да се провежда
при следните нормални условия:
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1. температура на въздуха в границите от
20 °С ± 5 °С;
2. относителна влажност на възду ха в
границите от 45 % RH до 75 % RH;
3. атмосферно налягане в границите от
860 mbar до 1060 mbar.“
§ 75. В чл. 432 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Параметрите на околната среда при
проверката са в рамките на условията на
функциониране, зададени от производителя.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 76. В глава втора се създава раздел XVIa:
„Раздел XVIa
Нивомерни измервателни системи
Чл. 432а. (1) Изискванията на този раздел
се отнасят за нивомерните измервателни
системи, които се използват за измерване
на наличния обем течност в резервоара и
измерване на обема течност при получаване
(доставка) и предаване (продажба) на течни
горива в търговски обекти за течни горива,
задължително използващи електронни системи с фискална памет (ЕСФП).
(2) Изискванията на раздела не се отнасят
за нивомерни измервателни системи, използвани при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите
и данъчните складове или при продажби
на керосин, предназначен за зареждане на
граждански въздухоплавателни средства чрез
летищен оператор или оператор по наземно
обслужване.
Чл. 432б. (1) Нивомерните измервателни
системи се състоят от:
1. стационарен резервоар за измерване,
снабден със спомагателни и допълнителни
устройства;
2. електронен автоматичен нивомер;
3. температурни сензори/термометри.
(2) Стационарните резервоари по ал. 1, т. 1
са предназначени за съхранение на светли
петролни продукти при атмосферно налягане
или на втечнени въглеводородни газове (LPG)
под налягане и трябва да имат калибровъчни
таблици за определяне на вместимостите им
с посочени неопределености, издадени от
акредитирани лаборатории.
(3) Електронните автоматични нивомери
по ал. 1, т. 2 са средства за измерване и показване на нивото на течността в стационарните резервоари с постоянни характеристики
и се състоят най-малко от сензор за ниво на
течността, преобразувател и калкулатор с
показващо устройство.
Чл. 432в. (1) Определянето на обема с
нивомерна измервателна система се осъществява чрез измерване на ниво и температура и
изчисляване на обема при работни и базови
условия.
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(2) Измерването на ниво се извършва с
електронен автоматичен нивомер – нивомер
с поплавъци/дисплейсери с магнитен или
магнито-стриктивен електронен детектор,
ултразвуков нивомер, радарен нивомер или
други безконтактни нивомери.
(3) Измерването на температурата се извършва с температурни сензори или термометри, разположени така, че да позволяват
определяне на средната температура на обема
течност в резервоара. Допуска се температурните сензори да бъдат монтирани в сензора за
ниво. Минималният брой на температурните
сензори трябва да е:
1. четири – при височина на резервоара
до 9 метра;
2. пет – при височина на резервоара от 9
до 15 метра;
3. шест – при височина на резервоара над
15 метра.
(4) Изчисляването на обема на течността
в резервоара при работни и базови условия
(при базова температура 15 °С) се извършва
чрез калкулатор, който използва данни от
калибровъчната таблица на резервоара, таблицата за коригиране на обема при привеждане
към базови условия и нивото на течността,
измерено от електронния нивомер.
Чл. 432г. (1) Резервоарите по чл. 432б, ал. 1,
т. 1 трябва да са с конструкция, положение
и условия на употреба, които отговарят на
нормативните изисквания за съхранение на
съдържащи се в тях течности по отношение
на характеристиките на тези течности.
(2) Резервоарите по 432б, ал. 1, т. 1 трябва
да отговарят на следните изисквания:
1. преградите и укрепващите елементи,
които могат да се монтират в резервоара,
трябва да имат подходяща форма и да са
снабдени с подходящи отвори, така че да не
се възпрепятства пълненето, източването и
проверката на резервоара;
2. долната референтна точка и горната
референтна точка трябва да са конструирани
така, че техните положения да остават постоянни на практика;
3. въздействието, дължащо се на пълнене
и изпразване на резервоара, и промените в
условията на околната среда трябва да са
сведени до минимум;
4. резервоарите трябва да са снабдени с
информационна табелка за идентификация,
изработена от метал, и надписите да остават непроменени при нормални условия на
употреба;
5. табелката трябва да е закрепена на монолитна част на резервоара и така разположена,
че да е лесно видима и четима, да не подлежи
на изменения и да не може да се отстрани
без разрушаване на пломбите, които носят
знаците от проверка; на табелката трябва да
са нанесени най-малко следните данни:
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а) годината на изграждане на резервоара;
б) производител;
в) номинална вместимост;
г) максимална височина на запълване;
д) референтна височина;
6. резервоарите трябва да са калибрирани и
да имат калибровъчна таблица за определяне
и измерване на обема; калибрирането трябва
да се извършва от лаборатории, акредитирани
съгласно изискванията на стандарт БДС EN
ISO/IEC 17025;
7. резервоарите трябва да имат отвор за
измерване и потопяема базова плоча; вътрешният диаметър на отвора за измерване следва
да позволява извършването на метрологичен
контрол; потопяема базова плоча не се изисква, когато дъното на резервоара е достатъчно
стабилно и няма риск от образуване на утайка
или тази утайка може да бъде отчетена от
нивомера;
8. резервоарът трябва да има наблюдателен
отвор, освен ако безопасността или други
предписания не го изключват; наблюдателният отвор и отворът за измерване трябва
да бъдат пломбирани за предотвратяване на
външна намеса;
9. резервоарът може да е разделен на няколко отделения за измерване; всяко отделение
се разглежда като отделен резервоар и трябва
да отговаря на изискванията на този раздел.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 не се
прилагат за резервоари, предназначени за
съхранение на втечнени въглеводородни газове
под налягане (LPG).
(4) Разширената неопределеност при калибриране на резервоарите се прилага за
стойности между долната граница на вместимост и номиналната вместимост, посочени
в таблицата за калибриране. Максималната
неопределеност, изчислена за k=2, не трябва
да превишава:
1. ± 0,2 % от показания обем за вертикални
цилиндрични резервоари;
2. ± 0,3 % от показания обем за хоризонтални или цилиндрични наклонени резервоари;
3. ± 0,5 % от показания обем за други
резервоари и резервоари за втечнени газове
под налягане.
(5) Максималната неопределеност, посочена в ал. 4, не включва неопределеността на
количеството под потопяемата базова плоча,
което е посочено в калибровъчната таблица
на резервоара.
(6) Показанията за нивото на течността в
резервоара или нивото на свободното пространство над течността в резервоара трябва
да бъдат изразени в единици за дължина.
(7) Показването на информация, която не е
обект на метрологичен контрол, е разрешено,
при условие че не може да бъде объркана с
метрологичната информация.
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Чл. 432д. (1) Електронните нивомери по
чл. 432б, ал. 1, т. 2 трябва да показват нивото
на течността в резервоара. Други измерени
стойности, като например нивото на свободното пространство над течността в резервоара,
могат да бъдат показани на същия дисплей,
но тези данни трябва да бъдат заменени с нивото на течността в резервоара в рамките на
10 s. Показанията трябва да са надеждни и да
позволяват лесно и недвусмислено отчитане.
(2) Електронните нивомери по чл. 432б,
ал. 1, т. 2 могат да работят със спомагателни
устройства, които са неразделна част от тях
и са предназначени да изпълняват отделни
функции, директно участващи в обработване,
предаване или показване на резултатите от
измерване. Спомагателните устройства могат
да бъдат:
1. устройства за повтарящо се показание;
2. печатащи устройства;
3. запаметяващи устройства;
4. преобразуващи устройства.
(3) Изискванията на чл. 432г, ал. 6 се прилагат и за печатащите устройства.
(4) Спомагателните устройства не трябва
да оказват влияние върху точността на измерването и не трябва да имат характеристики,
които да улесняват неправомерно използване
на електронните нивомери.
(5) Нивомерите трябва да имат идентификационна табелка, съдържаща най-малко
следната информация:
1. името на производителя или търговска
марка;
2. обозначение за типа;
3. сериен номер и годината на производство;
4. знака за одобрен тип;
5. идентификация на резервоара.
(6) Надписите върху табелката трябва да
са незаличими и с размер, форма и яснота,
позволяващи лесно четене. Табелката трябва
да бъде надеждно закрепена и да не може да
бъде отстранена без разрушаване, а ако това
условие не е изпълнено, то трябва да бъде
осигурено нейното пломбиране.
(7) Частите на нивомера, които могат да
повлияят върху точността на измерване, трябва
да се пломбират.
(8) Монтажът на електронните нивомери
трябва да осигурява вярно, лесно, достъпно и
разбираемо отчитане на показанието. Електронните нивомери трябва да бъдат монтирани на резервоара така, че да могат да бъдат
проверявани и отклонението на референтната
дължина, дължащо се на движението на обвивката, дъното и покривът на резервоара да
остава в рамките на максимално допустимите
грешки след монтиране. Сензорът за ниво на
течността трябва да се монтира по такъв начин,
че работата му да не бъде възпрепятствана
от конструктивните елементи на резервоара.
Сензорът за ниво може да се монтира в „об-
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садна“ тръба за бързо затихване на повърхностните вълни на течността. За резервоари,
които не са под налягане, сензорът за нивото
на течността трябва да бъде в непосредствена
близост до отвора за измерване. Долната и
горната референтна точка трябва да бъдат
ясно определени и обозначени.
(9) Ако електронният нивомер е снабден с
коригиращо устройство за ниво, то трябва да
е разположено така, че да се получи надеждна
стойност при измерването.
(10) При измерване на ниво с поплавък той
не трябва да променя своята маса и обем под
въздействието на измервания продукт. Налягането в резервоара не трябва да води до
промяна на обема на поплавъка. Формата на
поплавъка трябва да бъде такава, че да не задържа течност, с изключение на течния слой,
причинен от капилярни ефекти, и не трябва
да се образува газ или въздушна възглавница
под поплавъка.
(11) Електронните нивомери трябва да
бъдат проектирани и произведени така, че
техните грешки да не превишават максимално
допустимите грешки. Грешките се определят
на два етапа:
1. преди монтиране – чрез изпитване при
предписани условия, и
2. след монтиране – чрез сравняване на
показанията на електронните нивомери с
измереното референтно ниво.
(12) Максима лно доп устимите г решк и
трябва да са ± 1 mm преди монтиране и ± 4
mm след монтиране. Грешката от хистерезис
при смяна на посоката на движение на нивото
не трябва да надвишава 1 mm.
(13) Изпитванията за точност преди монтиране се извършват при най-малко 10 нива.
Последователните нива на измерване нарастват от нула до стойност, близка до горната
граница на обхвата на измерване, и намаляват
по същия начин.
(14) За превръщането на резултатите от
измерването на ниво в обем калкулаторът за
обработване на данни трябва да съхранява калибровъчната таблица на резервоара по двойки
стойности ниво/обем за всяко измервателно
отделение. Броят и интервалът на тези двойки
стойности се подбират според реалната геометрия на резервоара. Средните стойности
са изчислени чрез подходящи интерполации.
Екстраполация не е допустима.
(15) Калибровъчната таблица на резервоара
трябва да се определи за всяко отделение на
измервателния резервоар чрез обемни, геометрични, комбинация от двата и други признати методи. Изчисляване на калибровъчната
таблица на резервоара само въз основа на
конструктивната документация не се допуска.
(16) Обхватът на нивото в калибровъчната
таблица на резервоара трябва да съдържа
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всички стойности на нивата при запълване,
които се срещат в практическата работа.
(17) Калибровъчната таблица на резервоара
се съхранява в калкулатора на нивомерната
измервателна система по начин, който не
позволява манипулация.
Чл. 432е. (1) За нивомерните измервателни системи в зависимост от областта им на
приложение са определени следните класове
на точност:
1. клас 0,5 – измервателни системи за течности с вискозитет до 20 mPa.s при работна
температура и измервателни системи за презареждане на самолети;
2. клас 1,0 – измервателни системи за втечнен въглеводороден газ под налягане (LPG),
измервани при температура, по-голяма или
равна на минус 10 °C.
(2) Максимално допустимите грешки на
нивомерните измервателни системи при одобряване на типа, първоначална и последваща
проверка са:
1. ± 0,5 % за системи от клас 0,5, монтирани на резервоари по чл. 432г, ал. 4, т. 1 и 2;
2. ± 1,0 % за системи от клас 1,0, монтирани
на резервоари по чл. 432г, ал. 4, т. 3.
(3) Нивомерните измервателни системи
трябва да удовлетворяват изискванията по
ал. 2 при температура на околната среда от
минус 25 °C до 55 °C. Когато калкулаторът с
показващо устройство се монтира в помещение, температурата на околната среда за него
може да бъде от 5 °C до 30 °C.
(4) Точността на измерване на температурата трябва да е по-малка или равна на ± 0,5 °С.
Чл. 432ж. (1) Нивомерните измервателни
системи се пускат на пазара и/или в действие
след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.
(2) Изпитването за одобряване на тип на
нивомерните измервателни системи включва изпитване на електронните автоматични
нивомери преди монтиране, чрез изпитване
при предписани условия и след монтиране
на функциониращ резервоар, сравнение на
показанията по температура с еталонен термометър при различни температури, определяне нивото на течността при резервоари за
съхранение на светли петролни продукти при
атмосферно налягане и обема на течността в
резервоара по данни от калибровъчната таблица и нивото, определено от електронните
нивомери при резервоари за съхранение на
втечнени въглеводородни газове под налягане.
(3) Първоначалната и последващата проверка на нивомерните измервателни системи
се извършват след монтиране и включват проверка на електронните автоматични нивомери
в монтирано положение на функциониращ
резервоар, сравнения на показанията по температура с еталонен термометър и определяне
нивото на течността при резервоари за съх-
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ранение на светли петролни продукти при
атмосферно налягане и обема на течността в
резервоара по данни от калибровъчната таблица и нивото, определено от електронните
нивомери при резервоари за съхранение на
втечнени въглеводородни газове под налягане.“
§ 77. Наименованието на раздел XVII се
изменя така:
„Раздел XVII
Други видове разходомери за вода и за флуиди,
различни от вода“.
§ 78. В чл. 433 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изискванията на този раздел се отнасят за разходомери, предназначени да определят количеството нечиста студена вода и
флуиди, различни от вода, които не са част
от измервателни системи за непрекъснато и
динамично измерване на количество течности,
различни от вода. Разходомерите, попадащи
в обхвата на този раздел, според принципа
на измерване са:
1. турбинни разходомери;
2. масови разходомери;
3. ултразвукови разходомери;
4. разходомери, конструирани на принципа
на разлика в налягането.
(2) В турбинните разходомери аксиалният
поток на флуида завърта турбинно колело, при
което броят на завъртанията съответства на
обема на преминалия флуид.“
2. В ал. 4 думата „течност“ се заменя с
„флуид“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 79. Създава се чл. 433а:
„Чл. 433а. Разходомерите включват наймалко измервателно устройство, калкулатор
(вк лючително уст ройство за наст ройване
или коригиращо устройство, преобразуващо
устройство, ако са налични) и показващо
устройство.“
§ 80. Член 434 се изменя така:
„Чл. 434. Разходомерите се характеризират
със:
1. размера на разходомера, който се обозначава с главни букви „DN“, следвани от цифра;
2. максималния разход, означаван с „Q max “,
и минималния разход, означаван с „Q min“,
които ограничават обхвата на натоварване
на разходомера;
3. максималното работно налягане, означавано с „P max “, като се има предвид, че
работното налягане на един разходомер е
разликата между налягането на флуида на
входа на разходомера и атмосферното налягане;
4. загубата на налягане, която е равна на
разликата между налягането, измерено на
входа на разходомера, и налягането, измерено
на изхода му, по време на протичането на
флуида през него;
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5. минималното измерено количество,
което е най-малкото количество флуид, за
което измерването е приемливо;
6. базовите условия, към които се привежда
измереното количество.“
§ 81. В чл. 435 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„ (1) Разходомерите трябва да са произведени
от материали с малки вътрешни напрежения,
които са устойчиви на стареене, корозия и
въздействие на различните флуиди, пренасяни или внасяни обикновено чрез някои от
техните кондензати.“
2. В ал. 3 думите „и измервателните системи“ се заличават.
§ 82. Член 436 се изменя така:
„Чл. 436. (1) Обхватът на разхода се определя от производителя, като минималното
отношение Qmax : Qmin трябва да е 5:1.
(2) Свойствата на флуида трябва да са
зададени чрез наименованието, типа или
неговите съществени характеристики, като
температурен обхват, обхват на налягането,
обхват на плътността и обхват на вискозитета.“
§ 83. Член 437 се изменя така:
„Чл. 437. (1) Всеки разходомер трябва да
носи следните означения върху указателната
табелка или върху специална табелка с данни,
или разпределени между двете:
1. знака за одобрен тип;
2. наименованието или фирмения знак на
производителя;
3. идентификационния номер и годината
на производство на разходомера;
4. означението на размера на разходомера,
което съдържа главни букви „DN“, следвани
от цифра;
5. максималното работно налягане във
вида „P max .... МPa (или kPa, или Pa, или bar,
или mbar)“.
(2) Означенията трябва да са ясни, четливи
и неизтриваеми при нормални условия на
използване на разходомера.
(3) Разходомерът също може да носи:
1. търговско означение;
2. специален идентификационен номер;
3. означение на стандарт, в съответствие
с който е произведен;
4. информация, свързана с извършените
ремонти.
(4) Освен ако не е посочено в удостоверението за одобряване на типа, всички други
надписи или означения са забранени.
(5) Местата за разполагане на знаците за
проверка и на пломбите трябва да са избрани
така, че демонтирането на частта, запечатана чрез знаците или пломбите, да доведе до
тяхното разрушаване.“
§ 84. В чл. 443 ал. 1 се изменя така:
„(1) Максимално допустимата грешка за
количества, равни или по-големи от два
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литра, трябва да е от ред ± (0,2; 0,3; 0,5; 0,6;
1,0; 1,5) %.“
§ 85. В чл. 444 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „т. 2“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „т. 2“ се заличават.
§ 86. Създават се чл. 444а – 444г:
„Чл. 444а. (1) Разходомерите могат да имат
устройство за настройване, което позволява
изменение на отношението между показаното
и действителното количество течност, преминало през разходомера. Това отношение
трябва да бъде в границите на 0,05 %.
(2) Не се допуска настройването на разходомера чрез байпаси.
Чл. 444б. (1) Разходомерите могат да бъдат снабдени с коригиращи устройства. В
този случай изискванията към разходомера,
включително тези за максимално допустимите грешки, се прилагат към коригираното
количество.
(2) При нормална работа на дисплея не
трябва се посочва некоригираното количество.
(3) Не се допуска корекция на предварително изчисления дрейф.
Чл. 444в. (1) Разходомерите могат да бъдат оборудвани с преобразуващо устройство,
което е част от калкулатора на разходомера
и което, отчитайки характеристиките на течността (температура и плътност), съхранени
в паметта, автоматично превръща обема,
измерен при условия на измерване, в обем
при базови условия.
(2) Преобразуващо устройство, което е
част от калкулатора на масовите разходомери,
може да отчита характеристиките на течността
(температура и плътност), като ги измерва и
автоматично превръща:
1. масата на течността, измерена при условията на измерване – в обем при условията
на измерване;
2. масата на течността, измерена при условията на измерване – в обем при базовите
условия;
3. масата на смес от чист етанол и вода – в
обем или маса на чист етанол, съдържащa
се в тази смес.
Чл. 444г. (1) Максималните допустими
грешки (МДГ) на спомагателните измервателни устройства, които са част от измервателното устройство на масовите разходомери
при преобразуване, са следните:
1. за разходомери с МДГ ± 0,3%:
а) при измерване на температура: ± 0,3 °С;
б) при измерване на плътността: ± 1 kg/m 3;
2. за разходомери с МДГ ± 0,5%:
а) при измерване на температура: ± 0,5 °С;
б) при измерване на плътността: ± 1 kg/m 3;
3. за разходомери с МДГ ± 0,6%:
а) при измерване на температура : ± 0,5 °С;
б) при измерване на плътността: ± 2 kg/m 3.
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(2) Максимално допустимата грешка на
калкулатора, когато се изпитва отделно, трябва да бъде 1/10 от максимално допустимата
грешка на разходомера.“
§ 87. В чл. 445 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и измервателните системи“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и измервателна система“
се заличават.
3. В ал. 5 думите „и измервателните системи“ се заличават.
§ 88. Създава се раздел XVIIа:
„Раздел XVIIа
Разходомери и измервателни системи за компресиран природен газ
Чл. 447а. Разходомерите и измервателните
системи за компресиран природен газ се пускат
на пазара и/или в действие след одобряване
на типа и първоначална проверка и подлежат
на последващи проверки.
Чл. 447б. (1) Измервателните системи за
компресиран природен газ включват:
1. разходомер;
2. трансферна точка.
(2) Измервателните системи по ал. 1 могат
да включват и спомагателни, и допълнителни
устройства.
(3) Спомагателните устройства са:
1. нулиращо устройство;
2. устройство за повтарящо се показание;
3. печатащо устройство;
4. запаметяващо устройство;
5. показващо устройство за цена;
6. сумиращо показващо устройство;
7. устройство за предварително установяване;
8. устройство за самообслужване.
(4) Допълнителните устройства са:
1. филтър;
2. устройство, използвано за трансферна
точка;
3. антизавихрящо устройство;
4. разклонения и байпаси;
5. клапани, маркучи и всички газови тръби.
Чл. 447в. (1) Ако няколко разходомера,
предназначени за отделни измервателни операции, работят заедно с общи компоненти,
всеки разходомер заедно с общите компоненти
формира отделна измервателна система.
(2) Дадена измервателна система трябва
да включва само един разходомер.
(3) Работният обхват на измервателната
система се задава от производителя и се определя от следните характеристики:
1. минимално измерено количество;
2. измервателен обх ват, ог рани чен о т
минималния разход, Q min , и от максималния
разход, Q max;
3. максимално налягане на газа в зареждащата станция за съхранение на газ, Pst;
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4. налягане при максимално бързо пълнене
с газово гориво, Pv;
5. минимално налягане на газа, P min , ако
е критично;
6. максимална температура на газа, Tmax;
7. минимална температура на газа, Tmin;
8. клас на околна среда.
(4) Минималното измерено количество на
измервателната система трябва да се формира
от реда 1 × 10 n , 2 × 10 n или 5 × 10 n kg, където n е положително или отрицателно цяло
число или нула. Минималното измерено количество трябва да удовлетворява условията
на използване на измервателната система.
Измервателната система не трябва да бъде
използвана за измерване на количества, помалки от минималното измерено количество.
(5) Измервателни системи с максимален
разход, не по-голям от 30 kg/min, трябва да
имат минимално измерено количество, което
не надвишава 2 kg. Измервателни системи с
максимален разход, по-голям от 30 kg/min,
но не по-голям от 70 kg/min, трябва да имат
минимално измерено количество, което не
надвишава 5 kg. Измервателни системи с
максимален разход, по-голям от 70 kg/min,
трябва да имат минимално измерено количество, което не надвишава 10 kg.
Чл. 447г. (1) Обхватът на измерване трябва
да отговаря на условията за използване на
измервателната система и тя трябва да бъде
проектирана така, че разходът да бъде между
минималния и максималния разход с изключение в началото и в края на измерването
или по време на прекъсванията.
(2) При нормални условия на използване
системата за контрол на потока трябва да
предотвратява зареждането с разходи, по-малки от минималния разход на измервателната
система. Обхватът на измервателната система
трябва да бъде в рамките на обхвата на измерване на всеки от нейните елементи.
(3) Отношението между максималния и
минималния разход трябва да бъде най-малко 10:1.
(4) Измервателната система трябва да се
използва само за измерване на газ, с характеристики в границите на работния є обхват,
както е посочено в удостоверението за одобряване на типа.
Чл. 447д. (1) Измервателните системи трябва да бъдат оборудвани с показващо устройство, което да показва масата на измереното
количество газ. Ако системата е оборудвана
с показващо устройство за цена, трябва:
1. показанията за единична цена и цената, по която се плаща, да са свързани само
с масата;
2. показанията за цена да се дават само
при показване на масата.
(2) Показанието за маса трябва да бъде
в килограми, като обозначената единица за
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измерване трябва да се появява в непосредствена близост до показанието.
(3) Измервателната система може да има
няколко устройства, показващи едно и също
количество, всяко от които трябва да отговаря
на изискванията на този раздел, ако подлежи
на контрол. Скалните деления на различните
показания трябва да бъдат едни и същи.
(4) За всяко измерено количество, отнасящо
се за едно и също измерване, показанията,
предоставени от различни устройства, не
трябва да се отклоняват едно от друго.
(5) Допуска се едно показващо устройство
да се използва с повече от една измервателна
система, при условие че не отчита едновременно показанията на две или повече системи
и че системата, чието показание се отчита, е
ясно идентифицирана.
(6) Скалното деление трябва да е от реда
1 × 10 n , 2 × 10 n или 5 × 10 n kg, където n е положително или отрицателно цяло число или
нула. Скалното деление трябва да е равно или
да е по-малко от половината от отклонението
от минимално определената маса.
(7) Когато е приложимо, изискванията,
отнасящи се до показанията за маса, се прилагат също и за показанията за цена.
Чл. 447е. (1) Измервателните системи трябва да имат точка, определяща количеството
газ като доставено, наречена трансферна точка.
Тази точка се разполага след разходомера.
(2) Не се допускат възможности измереното
количество газ да се отклонява след разходомера по време на пълнене.
(3) Допуска се да бъдат монтирани постоянно две или повече захранващи трансферни
точки, които да работят едновременно или
последователно, при условие че не може да
се осъществи отклонение на потока газ към
друг, а не към предвидения съд.
(4) Когато по време на доставката се използва само една трансферна точка и след
трансфера точката се смени, следващата доставка трябва да бъде забранена до нулиране
на показващото устройство.
Чл. 447ж. Когато при доставка има риск
разходът да превиши Q max , на измервателната
система трябва да бъде осигурено устройство
за ограничаване на потока.
Чл. 447з. Към измервателната система
трябва да се монтира манометър, за да се
проверява P max и P min.
Чл. 447и. (1) Максимално допустимите
относителни грешки на показанията на маса
при одобряване на тип са равни на:
1. ± 1 % от измереното количество за самия разходомер, и
2. ± 1,5 % от измереното количество за
цялата измервателна система, свързана с маркуч с дължина, по-малка или равна на 5 m;
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3. ± 2 % от измереното количество за цялата
измервателна система, свързана с маркуч с
дължина, по-голяма от 5 m.
(2) Максималната дължина на маркуча
трябва да бъде посочена в протокола от изпитване и в удостоверението за одобряване
на типа.
(3) Стойностите по ал. 1 се прилагат и
при първоначална проверка, извършвана в
лабораторни условия.
(4) Максимално допустимите относителни
грешки на показанието на маса в условия на
функциониране при първоначална проверка
на място или при последваща проверка са
равни на ± 2 % от измереното количество за
цялата измервателна система.
(5) Максимално допустимите грешки за
минималното измерено количество са двойно
по-големи от съответната стойност, определена в ал. 4.
(6) Отклонението на минимално определената маса (E min) за измервателната система
се дава с формулата:
E min = 3 × M min /100,
където M min е минималното измерено количество.
(7) Отклонението на минимално определената маса е абсолютната стойност на
максимално допустимата грешка.
(8) Големината на максимално допустимата
грешка за цялата система, изразена като абсолютна грешка, за всяко измерено количество
не трябва да е по-малка от отклонението на
минимално определената маса.
(9) Грешката от повторяемост на разходомера, изпитван при постоянен разход, за
количества, равни или по-големи от 1000
скални деления на разходомера, не трябва да
бъде по-голяма от 0,6 %.
(10) Грешката от повторяемост на измервателната система или на разходомера, изпитвани при променливи условия на потока,
за количества, равни или по-големи от 1000
скални деления на разходомера, не трябва да
бъде по-голяма от 1 %.
(11) Максимално допустимите грешки се
отнасят за всички измервани газове, температури и налягания, както и разходи, за които
системата или разходомерът са одобрени.
(12) Измервателната система или разходомерът трябва да изпълняват изискванията по
време на изпитването без настройване.
Чл. 447к. Работният обхват на разходомера
се задава от производителя и се определя от
следните характеристики:
1. измервателен обхват, ограничен от минималния разход, Q min , и от максималния
разход, Q max;
2. максимално налягане на газа, P max;
3. минимално налягане на газа, P min , ако
е критично;
4. ако е подходящо, естеството и характеристиките на газовете, които се измерват;
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5. максимална температура на газа, Tmax;
6. минимална температура на газа, Tmin.
Чл. 447л. (1) Разходомерите могат да имат
устройство за настройване, което позволява
изменение на отношението между показаната
и действителната маса на газа, преминала
през разходомера.
(2) Когато устройството за настройване
променя дискретно отношението, последователните стойности на отношението не трябва
да се отличават с повече от 0,001.
(3) Не се допуска настройването на разходомера чрез байпаси.
Чл. 447м. (1) Разходомерите могат да са
снабдени с коригиращи устройства, които
се разглеждат като част от разходомера. В
този случай изискванията към разходомера,
включително тези за максимално допустимите
грешки, се прилагат към коригираната маса.
(2) При нормална работа на дисплея не
трябва се посочва некоригираната маса.
(3) Не се допуска корекция на предварително изчисления дрейф.
Чл. 447н. (1) Измервателни те системи
трябва да са снабдени с цифрови показващи
устройства.
(2) Масата трябва да се показва на дисплея
непрекъснато по време на измерване.
(3) Височината на цифрите на показващото
устройство трябва да е равна или по-голяма
от 10 mm.
Чл. 447о. (1) Измервателните системи трябва да са снабдени с устройство за нулиране
на показанието за маса.
(2) Устройството за нулиране не трябва да
позволява промяна на резултата от измерване,
отчетен на показващото устройство за маса.
(3) След започване на нулирането показващото устройство за маса не трябва да показва
резултат, различен от предходното измерване,
докато нулирането не завърши.
(4) Измервателните системи не трябва да
позволяват нулиране по време на измерване.
(5) Когато измервателната система включва
показващо устройство за цена, то трябва да
има устройство за нулиране.
(6) Устройството за нулиране на показващото устройство за цена и на показващото
устройство за маса трябва да бъдат конструирани така, че нулирането на едното от тях да
води автоматично до нулиране и на другото.
Чл. 447п. (1) Измервателна система с печатащо устройство не трябва да позволява
разпечатване по време на измерване. Следващо
измерване трябва да бъде възможно само след
нулиране. При разпечатване величината, показана на показващото устройство, не трябва
да се променя.
(2) Ако измервателната система е проектирана така, че регистрация на масата би
могла да става без никакъв действителен
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разход, устройството трябва да регистрира
този видим разход и да компенсира резултата
от измерване за него.
(3) Показващото устройство за маса може
да бъде допълнено с показващо устройство за
цена, което показва както единичната цена,
така и цената за плащане.
(4) Използваната парична единица или
нейният символ трябва да се появяват в непосредствена близост до показанието.
(5) Избраната единична цена трябва да бъде
показана на показващото устройство преди
започване на измерването. Тя трябва да може
да се променя. Изменението на единичната
цена може да се извърши или директно от
измервателната система, или чрез периферно
устройство.
(6) Посочената единична цена в началото
на измерването трябва да бъде валидна за
цялата сделка. Новата единична цена може
да влезе в сила едва при стартиране на нова
измервателна операция.
(7) При промяна на цената чрез периферно устройство от момента на индикация на
новата единична цена трябва да има пауза
от минимум 5 s преди следващо измерване.
(8) Позволени са само грешки от закръгление, отнасящи се до най-малката значеща
цифра на цената за плащане.
(9) Към показващото устройство може да
се свърже печатащо устройство за отпечатване
на измерената маса.
(10) Отпечатаната маса трябва да бъде
изразена в килограми (kg).
(11) Цифрите, използваната единица или
нейният символ и десетичната точка, ако
има такава, трябва да се отпечатват върху
бележката, издавана от устройството.
(12) Ако печатащото устройство е свързано с повече от една измервателна система,
то трябва да разпечатва идентификационния
номер на съответната система.
(13) Печатащото устройство може също
да разпечатва информация за съответното
измерване, като: последователен номер, дата,
идентификация на измервателната система,
вид на газа и др. Ако печатащото устройство
позволява повторно отпечатване преди началото на ново зареждане, всички копия трябва
да се маркират ясно. Печатащото устройство
може да отпечатва в допълнение към измерваното количество цената за плащане или цената
за плащане, придружена с единичната цена.
Ч л. 447р. (1) Измерват елни т е сист еми
могат да бъдат снабдени със запаметяващо
устройство за съхранение на резултатите от
измерване. Устройствата, използвани за четене
на съхранената информация, са включени към
запаметяващите устройства.
(2) Данните трябва да се съхраняват в среда,
която гарантира тяхната цялост и защитеност
при нормални условия на съхранение.
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(3) Допуска се изтриване на запаметените
данни при запълване на паметта, ако са изпълнени следните условия:
1. данните да се изтриват по реда на въвеждането им;
2. изтриването да се извършва след специална ръчна операция.
(4) Запаметяването не трябва да дава възможност за промяна на съхранените данни
при нормално използване.
Чл. 447с. Измервателните системи могат да
бъдат снабдени с устройство за предварително
установяване, което позволява предварително
да се избере количеството, което ще се измерва, и автоматично спират потока, когато
избраното количество е измерено.
Чл. 447т. (1) Избраното количество се
задава и се показва посредством цифрово
устройство преди началото на измерването.
(2) Когато е възможно едновременно наблюдаване на цифрите на дисплея на устройство
за предварително установяване и цифрите на
показващото устройство за маса, двете показания трябва ясно да се различават.
(3) Показанието на предварително зададеното количество по време на измерването
може да остава непроменено или да намалява
до нула.
(4) Разликата в края на измервателната
операция между предварително зададеното
количество и количеството, от четено от
показващото устройство за маса, не трябва
да надвишава отклонението от минимално
определеното количество при нормални работни условия.
(5) Предварително зададеното количество
трябва да бъде изразено в килограми. Тази
единица или нейният символ (kg) трябва да
бъде отбелязана върху устройството за предварително установяване.
(6) Скалното деление на устройство за предварително установяване трябва да е равно на
скалното деление на показващото устройство.
(7) Устройството за предварително установяване може да включва и устройство, което
да позволява бързото спиране на потока при
необходимост.
Чл. 447у. Измервателните системи с показващо устройство за цена могат да са оборудвани
и с устройство за предварително задаване на
цената, което спира потока, когато зададеното количество съответства на предварително
зададената цена. Към тези устройства се прилагат изискванията на чл. 447т.
Чл. 447ф. (1) Максимално допустимите
грешки, положителни или отрицателни, на
показанието за количество газ, приложими
за калкулатора, когато той се проверява отделно, са равни на 0,05 % от действителната
стойност.
(2) Всички параметри, необходими за обработка на показанията, като единична цена,
изчислителна таблица, корекционен полином
и др., трябва да се въведат в калкулатора в
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началото на измервателната операция. Калкулаторът може да бъде снабден с интерфейс
за свързване на периферни устройства. Използването на интерфейс не трябва да влияе
на метрологичните му функции.
Чл. 447х. (1) Всяка измервателна система
трябва на видно място да носи следната информация:
1. знак за одобрен тип;
2. наименование или фирмен знак на производителя;
3. обозначение, избрано от производителя,
ако е подходящо;
4. сериен номер и година на производство;
5. характеристика в съответствие с чл. 447в,
ал. 3 и чл. 447к;
6. минималните или максималните температури на газа, ако се различават съответно
от минус 10 °C и 50 °C.
(2) Минималното измерено количество от
измервателната система трябва да е изобразено ясно на лицевата страна на показващото
устройство, видимо от потребителя по време
на измерването.
(3) Когато една измервателна система
може да се транспортира без демонтиране,
изискваната маркировка за всеки компонент
може да се комбинира.
(4) На пломбиране подлежат всички части
от измервателната система, които не могат да
бъдат защитени по друг начин от действия,
влияещи върху точността на измерване. Пломбиращите устройства трябва да предотвратяват
възможността за промяна на параметрите,
участващи при определянето на резултатите
от измерване. Когато достъпът не е защитен
с механични пломби, защитата трябва да бъде
изпълнена по електронен начин.
Чл. 447ц. Разширената неопределеност при
определяне на грешките на показанието на
масата трябва да бъде по-малка:
1. от 1/5 от максима лно доп уст имата
грешка, която е приложима при изпитване
за одобряване на типа;
2. от 1/3 от максимално допустимата грешка, приложима при проверка.
Чл. 447ч. (1) Изпитванията за одобряване
на типа се извършват при следните разходи:
1. разход при налягане от 0 до 0,5 P v;
2. разход при налягане от 0,5 P v до P v.
(2) Първоначална проверка на една измервателна система се извършва на един етап, когато системата може да бъде транспортирана,
без да се разглобява, и когато се проверява
при предвидените за използване условия. Във
всички други случаи се извършва на два етапа.
(3) Когато първоначалната проверка се
извършва на два етапа, първият етап включва:
1. проверка на съответствието на разходомера, включително на свързаните спомагателни
устройства, с одобрения тип;
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2. проверка на метрологичните характеристики на разходомера заедно със свързаните
спомагателни устройства.
(4) Вторият етап на първоначалната проверка включва:
1. проверка на съответствието на измервателната система заедно с разходомера и
спомагателните и допълнителните устройства;
2. проверка на метрологичните характеристики на измервателната система, при възможност – в рамките на граничните стойности на
работните условия на системата.
(5) Първоначална проверка на един етап
се извършва съгласно ал. 4.
(6) Последващата проверка на измервателна
система се извършва съгласно ал. 4.
(7) Спомагателните устройства се проверяват при нарушени защитни знаци или пломби.
(8) Първоначалната и последващата проверка на разходомера се извършват в реално
достижимия разход при условия на функциониране.“
§ 89. Наименованието на раздел XVIII се
изменя така:
„Раздел XVIII
Разходомери за газ и коригиращи устройства
за обем“.
§ 90. В чл. 448, ал. 2 се създава изречение
второ:
„Изискванията на раздела се отнасят за
разходомери за газ, за които срокът на валидност на одобряването на типа по чл. 30,
ал. 1 ЗИ не е изтекъл и се пускат на пазара
и/или в действие след извършване на първоначална проверка.“
§ 91. Членове 450 и 451 се отменят.
§ 92. Членове 454 – 456 се отменят.
§ 93. В чл. 457 ал. 4 се отменя.
§ 94. В чл. 458 ал. 4 – 7 се отменят.
§ 95. Член 459 се отменя.
§ 96. В чл. 460 ал. 3 се отменя.
§ 97. В чл. 461 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. импулсен фактор (импулсно число),
когато разходомерите са с вградени импулсни
генератори.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Не се поставят други данни и означения,
освен ако са предвидени в удостоверението
за одобрен тип.“
§ 98. Член 462 се отменя.
§ 99. В чл. 465 т. 3 се отменя.
§ 100. В чл. 466 ал. 3 се отменя.
§ 101. Членове 467 и 468 се отменят.
§ 102. Членове 470 – 473 се отменят.
§ 103. В чл. 474, ал. 2, изречение второ
думите „за изпитване“ се заличават.
§ 104. Членове 476 – 478 се отменят.
§ 105. Създава се чл. 479а:
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„Чл. 479а. Максимално допустимите грешки на коригиращите устройства за обем при
последваща проверка са:
1. 0,5 % при температура на заобикалящата
среда 20 °С ± 3 °С, влажност на заобикалящата среда 60 % RH ± 15 % RH, номинална
стойност на захранващото напрежение;
2. 1,0 % при условия на функциониране.“
§ 106. Член 480 се отменя.
§ 107. Член 481 се изменя така:
„Чл. 481. (1) Разходомерите за газ и коригиращите устройства за обем, пуснати
на пазара и/или в действие след оценено и
удостоверено съответствие със съществените
изисквания, определени по реда на Наредбата
за съществените изисквания за оценяване на
съответствието на средствата за измерване,
подлежат на последващи проверки.
(2) Разходомерите за газ и допълнителните
устройства към тях (коригиращи устройства),
пуснати на пазара и/или в действие по реда на
§ 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на средства за
измерване, подлежат на последващи проверки.“
§ 108. Членове 482 – 491 се отменят.
§ 109. В чл. 492 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 110. Член 493 се отменя.
§ 111. Член 495а се изменя така:
„Чл. 495а. (1) При последваща проверка
на коригиращи устройства за обем от тип
1 грешките се определят в следните точки:
1. Tmin, (Tmin + Tmax)/2 и Tmax – за Т-коректори;
2. Tmin и P max; (Tmin + Tmax)/2 и (P min + P max)/2;
и Tmax и P min – за РТ-коректори;
3. Tmin и P max ; (Tmin + Tmax)/2 и (P min +
P max)/2; и Tmax и P min и се извършва проверка
на точността на алгоритъма за изчисляване
на коефициента на свиваемост на газа – за
РТZ-коректори.
(2) При последваща проверка на коригиращи устройства за обем от тип 2 грешките
се определят поотделно за:
1. калкулатора – в точките, определени в
ал. 1, като се симулират сигнали по температура, налягане и обем;
2. преобразувателя на температ у ра – в
три точки от обхвата на температурата, като
едната задължителна стойност е 0 °C;
3. преобразувателя на налягане – в три
точки от обхвата по налягане.“
§ 112. Създават се чл. 495б – 495г:
„Чл. 495б. (1) При последваща проверка на
разходомери за газ с оценено съответствие,
показващи обема или масата, максималните
допустими грешки са:
1. за клас на точност 1,5: ± 3 % в обхвата от Qmin до Qt и ± 1,5 % в обхвата от Qt
(включително) до Qmax;
2. за клас на точност 1,0: ± 2 % в обхвата
от Qmin до Qt и ± 1 % в обхвата от Qt (включително) до Qmax.
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(2) За разходомер за газ с вградено температурно коригиращо устройство, което само
показва коригирания обем, максималната
допустима грешка на разходомера нараства
с 0,5 % в обхват от 30 °С, разположен симетрично около температурата, определена
от производителя, която е между 15 °С и
25 °С. Извън този обхват се разрешава едно
допълнително нарастване от 0,5 % на всеки
интервал от 10 °С.
Чл. 495в. (1) При последваща проверка
на коригиращи устройства за обем с оценено съответствие максималните допустими
грешки са:
1. 0,5 % при температура на заобикалящата
среда 20 °С ± 3 °С, влажност на заобикалящата среда 60 % RH ± 15 % RH, номинална
стойност на захранващото напрежение;
2. 0,7 % за Т-коректори при нормални условия на работа;
3. 1,0 % за други коригиращи устройства
при нормални условия на работа.
(2) При определяне на максимално допустимите грешки на коригиращите устройства
не се взема под внимание грешката на разходомера за газ.
(3) Точките, в които се извършва последващата проверка, съвпадат с определените в
чл. 495а.
Чл. 495г. (1) Срокът на валидност на последващата проверка на партида разходомери за
газ, използвани за битова, търговска употреба
и за употреба в леката промишленост, може
да бъде удължен, ако са налице условията за
прилагане на метода за статистически контрол
и при проверка на извадка от партидата са
постигнати критериите съгласно приложение
№ 15а.
(2) Методът за статистически контрол може
да бъде приложен, ако срокът на валидност
на предходната проверка на разходомери за
газ не е изтекъл и са налице условията за
групиране на разходомери за газ в партида.
(3) Разходомерите за газ могат да бъдат
групирани в партида, когато:
1. имат едни и същи: производител, тип
или модификация или допълнение на типа,
означени съгласно удостоверението за одобрен
тип и знак за одобрен тип или съгласно ЕОсертификата за изследване на типа/проекта;
2. годината на производство на средствата
за измерване не се различава с повече от
една година;
3. се използват при еднакви работни условия
и условия на околната среда;
4. датата на предходната проверка за всички
средства за измерване се различава най-много
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането
на разходомерите за газ от извадката трябва
да бъдат взети подходящи организационни и
технически мерки, които да възпрепятстват
всяка намеса, водеща до промяна на техните
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технически и метрологични характеристики.
Независимо от големината на извадката периодът на демонтаж и транспортиране трябва да е възможно най-кратък и общо да не
надвишава един месец.
(5) Разходомерите за газ от извадката се
продухват с въздух или с инертен газ и входът
и изходът им трябва да се запечатат непосредствено след демонтажа им.“
§ 113. Член 496 се изменя така:
„Чл. 496. (1) Стендовете за измерване на
спирачните сили са предназначени за определяне на спирачната ефективност чрез измерване
на спирачните сили и осовото натоварване
на пътни превозни средства от категории М,
N, O и L, с изключение на категории L1e,
L2e и L6e, съгласно Закона за движение по
пътищата.
(2) Стендовете за измерване на спирачните сили на моторни превозни средства с две
колела от категория L трябва да позволяват
едновременно измерване на спирачните сили
и натоварването на ос.
(3) Стендовете за измерване на спирачните сили на моторни превозни средства от
категории М над 3,5 тона, N2, N3, както и
ремаркета и полуремаркета от категории О3
и О4 трябва да са снабдени с устройство за
измерване на налягането в спирачната система
на автомобила.“
§ 114. В чл. 497 т. 2 – 4 се изменят така:
„2. везна за измерване натоварването на ос;
3. показващо устройство;
4. система за управление, регистриране и
обработване на данните от измерването със
стандартизиран интерфейс за пренос на данни.“
§ 115. В чл. 498 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Всички съставни части и конфигурации,
които имат влияние върху техническите и
метрологичните характеристики на стендовете
за измерване на спирачните сили на пътни
превозни средства, трябва да са адекватно
защитени срещу неправомерни въздействия.“
§ 116. Член 499 се изменя така:
„Чл. 499. (1) Периферната скорост на ролките не трябва да е по-малкa от 2 km/h и
по-голяма от 7 km/h.
(2) Диаметърът на ролките не трябва да е
по-малък от 165 mm, като разликата между
диаметрите на ролките в двете секции трябва
да е не по-голяма от 1,5 % от номиналната
им стойност. За моторни превозни средства
от категории М над 3,5 тона, N2, N3, както
и ремаркета и полуремаркета от категории
О3 и О4, диаметърът на ролките не трябва
да бъде по-малък от 200 mm, а в случаите с
наземно разположени стендове за измерване
на спирачните сили – не по-малък от 150 mm.
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(3) Производителят трябва да декларира,
че коефициентът на сцепление между гумите
на превозните средства и повърхността на
ролките e най-малко 0,7 при сухи условия и
най-малко 0,5 при мокри условия.
(4) Работната повърхност на ролките не
трябва да предизвиква интензивно износване
или повреждане на гумите на пътно превозно
средство (ППС) по време на проверката на
спирачната система, като трябва да е възможно автоматично изключване на стенда
при отчетено приплъзване между ролката и
колелото не по-голямо от 30 %.“
§ 117. Член 500 се изменя така:
„Чл. 500. Обхватите на измерване на стендовете за измерване на спирачните сили на
пътни превозни средства трябва да са:
1. при измерване на спирачните сили:
а) за моторно превозно средство/моторни
превозни средства (МПС) от категории L – от
0 до 3 kN;
б) за МПС от категории М до 3,5 тона,
N1, както и за ремаркета и полуремаркета от
категории О1 и О2 – от 0 до 8 kN;
в) за МПС от категории М над 3,5 тона, N2,
N3, както и за ремаркета и полуремаркета от
категории О3 и О4 – от 0 до 40 kN;
2. при измерване натоварването на ос:
а) за МПС от категории L – максимален
обхват до 10 kN;
б) за МПС от категории М до 3,5 тона,
N1, както и за ремаркета и полуремаркета
от категории О1 и О2 – максимален обхват
до 40 kN;
в) за МПС от категории М над 3,5 тона,
N2, N3, както и за ремаркета и полуремаркета
от категории О3 и О4 – максимален обхват
до 200 kN.“
§ 118. В чл. 501 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Стендовете за измерване на спирачните
сили на пътни превозни средства не трябва
да на двишават максима лно доп уст ими те
грешки при температура на околната среда,
определена от производителя.“
§ 119. В чл. 502 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При изследването на типа на стендовете
за измерване на спирачните сили на пътни
превозни средства се установява съответствието им с изискванията на този раздел.“
§ 120. В чл. 505, ал. 1, след думата „средства“ се добавя „се извършват за установяване
на съответствие с одобрения тип и“.
§ 121. В чл. 506, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Алкохоломерите и ареометрите за алкохол
могат да са стъклени и с цифрова индикация.“
§ 122. В чл. 507 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думата „Алкохоломерите“ се
заменя със „Стъклените алкохоломери“.
2. В ал. 2 думата „Алкохоломерите“ се
заменя със „Стъклените алкохоломери“.
§ 123. В чл. 508 думата „Алкохоломерите“
се заменя със „Стъклените алкохоломери“.
§ 124. В чл. 509 думата „алкохоломер“ се
заменя със „стъклен алкохоломер“.
§ 125. В чл. 510 думата „алкохоломера“ се
заменя със „стъкления алкохоломер“.
§ 126. В чл. 511 думата „алкохоломера“ се
заменя със „стъкления алкохоломер“.
§ 127. В чл. 512, ал. 1 думата „алкохоломерите“ се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 128. В чл. 513 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „алкохоломера“ се заменя
със „стъкления алкохоломер“.
2. В ал. 2 думата „алкохоломера“ се заменя
със „стъкления алкохоломер“.
3. В ал. 3 думата „алкохоломерите“ се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 129. В чл. 514, ал. 1 думата „алкохоломерите“ се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 130. Създава се чл. 514а:
„Чл. 514а. Алкохоломерите и ареометрите
за алкохол с цифрова индикация могат да
показват резултатите от измерване в % по
обем и/или % по маса, и/или kg/m 3.“
§ 131. В чл. 515, ал. 1 думата „алкохоломерите“ се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 132. Създава се чл. 515а:
„Чл. 515а. Разделителната способност за
масови или обемни алкохоломери с цифрова
индикация трябва да е 0,01 % или 0,02 %.“
§ 133. В чл. 516, ал. 1 думата „Ареометрите“ се заменя със „Стъклените ареометри“.
§ 134. Създава се чл. 516а:
„Чл. 516а. Разделителната способност за
ареометрите с цифрова индикация трябва да
е 0,01 kg/m 3; 0,02 kg/m 3 или 0,05 kg/m 3.“
§ 135. В чл. 521, ал. 1 думите „Върху алкохоломерите и ареометрите“ се заменят със
„За стъклените алкохоломери и ареометри за
алкохол“.
§ 136. Създава се чл. 521а:
„Чл. 521а. Върху алкохоломерите и арео
метрите за алкохол с цифрова индикация
трябва да има неизтриваемо означение за:
1. наименованието или търговската марка
на производителя;
2. типа и идентификационен номер;
3. годината на производство.“
§ 137. Член 522 се изменя така:
„Чл. 522. (1) На задната страна на стъклените алкохоломери и ареометри за алкохол
в горната трета част на тялото трябва да е
предвидено място за поставяне на знака за
първоначална проверка.
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(2) Знакът за първоначална проверка не
трябва да променя масата на алкохоломера
или на ареометъра за алкохол.
(3) Поради специфичните изисквания за
маркиране на стъклени средства за измерване
знакът за първоначална проверка се нанася
по пясъчноструен метод, като буквите и цифрите се поставят по такъв начин, че да са
незаличими. Допуска се знакът за първоначална проверка да се постави върху протокол
от проверката.
(4) Върху алкохоломерите и ареометрите
за алкохол в употреба не се поставят други
знаци (марки за залепване и др.).“
§ 138. В чл. 523 думите „Алкохоломерите
и ареометрите“ се заменят със „Стъклените
алкохоломери и ареометрите за алкохол“.
§ 139. В чл. 524, ал. 1 думата „алкохоломера“ се заменя със „стъкления алкохоломер“.
§ 140. Създава се чл. 524а:
„Чл. 524а. (1) За алкохоломерите и арео
метрите за алкохол с цифрова индикация
производителят трябва да определи:
1. обхват на измерване;
2. климатичните, механичните и електромагнитните условия на околната среда, при
които средството за измерване е предназначено
да се използва, захранването и другите влияещи величини, които могат да въздействат
върху точността на средството за измерване;
3. параметрите на електрическото захранване: номинална стойност на захранващото
напрежение за променливотоково захранване
и/или граници за постояннотоково захранване.
(2) Влиянието на определените условия по
ал. 1, т. 2 трябва да е такова, че изменението
на резултата от измерване да не е по-голямо
от максимално допустимата грешка.“
§ 141. В чл. 525 думата „алкохоломерите“
се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 142. Създават се чл. 525а и 525б:
„Чл. 525а. (1) При изпитване и първоначална
проверка максимално допустимите грешки на
алкохоломерите и ареометрите за алкохол с
цифрова индикация трябва да са:
1. ± 0,1 % за алкохолна концентрация по
маса или по обем;
2. ± 0,2 kg/m 3 за плътност.
(2) При изпитване и първоначална проверка максимално допустимите грешки за
алкохоломери с цифрова индикация, измерващи алкохолна концентрация в % по обем и
екстракт в градус Плато, трябва да са:
1. ± 0,1 % за алкохолна концентрация по
обем;
2. ± 0,1 °Р за екстракт в градус Плато.
Чл. 525б. (1) При последваща проверка
максимално допустимите грешки на алкохоломерите и ареометрите за алкохол с цифрова
индикация трябва да са:
1. ± 0,2 % за алкохолна концентрация по
маса или по обем;
2. ± 0,4 kg/m 3 за плътност.
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(2) При последваща проверка максимално
допустимите грешки на алкохоломери с цифрова индикация за измерване на алкохолна
концентрация в % по обем и екстракт в градус
Плато трябва да са:
1. ± 0,2 % за алкохолна концентрация по
обем;
2. ± 0,2 °Р за екстракт в градус Плато.“
§ 143. В чл. 526 думата „алкохоломерите“
се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 144. Създава се чл. 526а:
„Чл. 526а. Алкохоломерите и ареометрите
за алкохол с цифрова индикация се пускат на
пазара и/или в действие след одобряване на
типа и след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.“
§ 145. В чл. 527 думите „три образеца“ се
заменят с „два образеца“.
§ 146. Член 528 се изменя така:
„Чл. 528. Първоначалната и последващата
проверка се извършват най-малко в 3 точки
от обхвата на измерване.“
§ 147. Създава се чл. 553а:
„Чл. 553а. Техническите изисквания на
този раздел се отнасят за газоанализатори
на отработени газове от моторни превозни
средства от одобрен тип.“
§ 148. В чл. 557 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „за клас I – от 800 hPa“
се заменят със „за клас 0 и I – от 860 hPa“.
2. В т. 3 думите „от клас I“ се заменят с
„от клас 0 и I“.
§ 149. В чл. 558 думите „от клас I“ се заменят с „от клас 0 и I“ и думите „обхватите
на измерване“ се заменят с „минималните
обхвати на измерване“.
§ 150. Член 560 се отменя.
§ 151. Член 561 се изменя така:
„Чл. 561. Показанията на резултатите от
измерване на СО, СО 2 и НС трябва да достигат 95 % от крайните стойности за време, не
повече от 15 s. Показанието на резултата от
измерване на О 2 трябва да достига 0,1 % от
крайната стойност за време, не повече от 60 s.“
§ 152. Член 562 се отменя.
§ 153. Член 563 се изменя така:
„Чл. 563. (1) Газоанализаторите на отработени газове от моторни превозни средства,
пуснати на пазара и/или в действие по реда на
§ 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания
и оценяване на съответствието на средства за
измерване, подлежат на последващи проверки.
(2) Газоанализаторите на отработени газове от моторни превозни средства, пуснати
на пазара и/или в действие след оценено и
удостоверено съответствие със съществените
изисквания, определени по реда на Наредбата
за съществените изисквания за оценяване на
съответствието на средствата за измерване,
подлежат на последващи проверки.“
§ 154. Член 564 се отменя.
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§ 155. В чл. 565, ал. 1 думата „две“ се заменя с „три“.
§ 156. В чл. 565, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Създават се т. 7 и 8:
„7. проверка за активиране на устройство
за отчитане на нисък поток и блокиране при
нисък поток чрез ограничаване на притока
на газовете, доставени на сондата;
8. проверка на кислородния сензор с газова смес без наличие на кислород (само СО
и/или СО 2 и/или HC в N2) и със сертифициран
газ, който съдържа 20,9 % обемни О 2 .“
§ 157. В чл. 566, ал. 1 думите „изпитване
и“ се заличават.
§ 158. Наименованието на раздел XXV се
изменя така:
„Раздел XXV
Индивидуални дозиметри и дозиметрични
системи“.
§ 159. Член 578 се изменя така:
„Чл. 578. Изискванията на този раздел се
отнасят до активните и пасивните индивидуални дозиметри и до системите за индивидуален
дозиметричен контрол.“
§ 160. Член 579 се изменя така:
„Ч л. 579. (1) А к т ивни те ин диви д уа лни
дозиметри са електронни дозиметри и кондензаторни дозиметри с директно отчитане.
(2) Пасивните индивидуални дозиметри са
термолуминесцентни и филмови. Пасивните
дозиметри се използват като термолуминесцентни или филмови дозиметрични системи,
които включват:
1. пасивно устройство, съдържащо термолуминесцентни или филмови детектори
(дозиметър);
2. отчитащо устройство за термолуминесцентните или филмовите детектори;
3. компютър с подходящ софтуер за управление на отчитащото устройство и оценка
на индивидуалните дози;
4. допълнителни устройства, необходими
за работата на системата.“
§ 161. Член 580 се отменя.
§ 162. Член 581 се изменя така:
„Чл. 581. (1) Индивидуалните електронни
дозиметри са предназначени за измерване
на индивидуална еквивалентна доза и/или
мощност на индивидуалната еквивалентна
доза от фотонно, неутронно и бета-лъчение.
(2) Индивидуалните кондензаторни дозиметри са предназначени за измерване на
експозиция или погълната доза от фотонно
лъчение.
(3) Пасивните индивидуални дозиметри са
предназначени за измерване на индивидуална
еквивалентна доза.“
§ 163. Член 582 се отменя.
§ 164. Член 583 се изменя така:
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„Чл. 583. (1) Индивидуалните дозиметри
трябва да имат размери и маса, позволяващи дозиметърът да се носи върху работното
облекло на човека.
(2) Индивидуалните дозиметри трябва да
имат приспособление за закрепване върху
работното облекло.
(3) Върху индивидуалните дозиметри трябва да е ясно маркирана точката, за която се
отнася измерваната величина.“
§ 165. Член 584 се отменя.
§ 166. Член 585 се изменя така:
„Чл. 585. Дозиметрите трябва да са конструирани така, че да не задържат радиоактивно замърсяване и да могат лесно да се
дезактивират.“
§ 167. Член 586 се изменя така:
„Чл. 586. (1) Електронните дозиметри трябва
да показват претоварване, когато мощността
на еквивалентната доза надвишава:
1. сто пъти обхвата им на измерване – за
уреди с горна граница на измерване 0,1 Sv.h-1;
2. десет пъти обхвата на измерване – за
уреди с горна граница на измерване 10 Sv.h-1.
(2) Дозиметрите трябва да възстановяват
работоспособността си след отстраняване на
претоварването.“
§ 168. Член 588 се изменя така:
„Чл. 588. Обхватът на измерване на индивидуалните електронни дозиметри по мощност на
еквивалентната доза трябва да е в границите:
1. за фотонно и високоенергийно бета-лъчение – от 1 μSv.h-1 до 1 Sv.h-1;
2. за неутрони – от 10 μSv.h-1 до 0,1 Sv.h-1.“
§ 169. Член 589 се изменя така:
„Чл. 589. Обхватът на измерване на индивидуалните електронни дозиметри по еквивалентна доза трябва да е в границите:
1. за фотонно и високоенергийно бета-лъчение – от 1 μSv до 1 Sv;
2. за неутрони – от 10 μSv до 1 Sv.“
§ 170. Член 590 се изменя така:
„Чл. 590. Обхватът на измерване на индивидуалните кондензаторни дозиметри и на
пасивните индивидуални дозиметри трябва
да е в границите от 10 μSv до 10 Sv.“
§ 171. Член 591 се отменя.
§ 172. В чл. 592 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „при енергия“ се
добавя „662 keV“.
2. В ал. 3 след думите „при енергия“ се
добавя „662 keV“.
§ 173. В чл. 593, ал. 1 след думата „индивидуалният“ се добавя „електронен“.
§ 174. Член 594 се изменя така:
„Чл. 594. (1) Нелинейността на показанията
на активните дозиметри в техния измервателен
обхват не трябва да е по-голяма от ± 15 %.
(2) Нелинейност та на показани я та на
пасивните дозиметри в обхвата от 10 μSv до
10 Sv трябва да е в границите от минус 9 %
до 11 %.“
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§ 175. Член 595 се отменя.
§ 176. Член 596 се изменя така:
„Чл. 596. (1) Статистическите флуктуации
на показанията за еквивалентна доза на индивидуалните електронни дозиметри трябва
да са в следните граници:
1. не повече от 15 % за доза, не по-голяма
от 1 µSv;
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата
в µSv, за доза от 1 µSv до 11 µSv;
3. не повече от 5 % за доза, по-голяма от
11 µSv.
(2) Изискванията по ал. 1 се отнасят и за
индивидуалните кондензаторни дозиметри,
като границите са по отношение на измерваната от тях величина.
(3) Статистическите флуктуации на показанията за мощност на еквивалентна доза на
индивидуалните електронни дозиметри трябва
да са в следните граници:
1. не повече от 20 % за мощност на дозата,
не по-голяма от 10 µSv/h;
2. не повече от (21-0,1.Н) %, където Н е
мощност на дозата в µSv/h, за мощност на
дозата от 10 µSv/h до 60 µSv/h;
3. не повече от 15 % за мощност на дозата,
по-голяма от 60 µSv/h.
(4) Статистическите флуктуации на показанията за еквивалентна доза на пасивните
индивидуални дозиметри трябва да са в следните граници:
1. не повече от 15 % за доза, не по-голяма
от 1 mSv;
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата
в mSv, за доза от 1 mSv до 11 mSv;
3. не повече от 5 % за доза, по-голяма от
11 mSv.“
§ 177. Създава се чл. 596а:
„Чл. 596а. (1) Показанията на активните
индивидуални дозиметри трябва да са в границите от минус 29 % до 67 % за енергия на
фотоните от 80 keV до 1,5 МeV или от 20 keV
до 150 keV и ъгли на облъчване от 0 ° до ± 60 °.
(2) Показанията на пасивните индивидуални дозиметри трябва да са в границите от
минус 29 % до 67 % за енергия на фотоните
от 30 keV до 250 keV и ъгли на облъчване от
0 ° до ± 60 °.“
§ 178. Член 597 се изменя така:
„Чл. 597. (1) Активните индивидуални дозиметри се пускат на пазара и/или в действие
след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване на
типа индивидуални дозиметри е три образеца.
(3) Когато при изследване на типа се
установява несъответствие на дозиметрите
с изискванията на този раздел, могат да се
изискат още образци.“
§ 179. Създава се чл. 597а:
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„Чл. 597а. Пасивните индивидуални дозиметри, използвани в дозиметрични системи,
се пускат на пазара и/или в действие след
първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.“
§ 180. Член 598 се изменя така:
„Чл. 598. (1) Изпитването и първоначалната
проверка на индивидуалните дозиметри се
извършват с рентгеново лъчение със средна
енергия 45 keV, 79 keV, 104 keV и 208 keV и
гама-лъчение на нуклидите 137Cs и 60 Co.
(2) Допуска се изпитването и първоначалната проверка на индивидуалните дозиметри
да се извършва с лъчение на нуклидите 241 Am,
137
Cs и 60 Co.“
§ 181. Член 599 се изменя така:
„Чл. 599. Изпитването и проверката на
индивидуалните дозиметри се извършват с
воден фантом с размери (30 × 30 × 15) cm.“
§ 182. Член 600 се изменя така:
„Чл. 600. (1) При изпитване за одобряване
на типа и при първоначална проверка на
дозиметрите се изследват:
1. измервателният обхват и линейността
на показанията;
2. основната грешка;
3. статистическите флуктуации на показанията;
4. зависимостта на показанията от енергията на лъчението и ъгълът на облъчване;
5. нивата на сигнализация (когато е приложимо).
(2) При последваща проверка на индивидуални дозиметри се проверяват основната
грешка с лъчение на нуклида 137Cs и нивата
на сигнализация (когато е приложимо).
(3) При последваща проверка след ремонт
освен характеристиките по ал. 2 се проверяват
и измервателният обхват и линейността на
показанията.“
§ 183. Член 601 се изменя така:
„Чл. 601. Уредите за радиационен контрол са
преносими, транспортируеми или стационарни средства за измерване, които се използват
за осигуряване на радиационната защита и
са предназначени за измерване на една или
няколко от следните величини:
1. амбиентна еквивалентна или погълната
доза и/или мощност на амбиентната еквивалентна или погълната доза от фотонно лъчение;
2. еквивалентна доза и/или мощност на
ек вива лентната доза и/или поток, и/или
плътност на потока неутрони;
3. специфична повърхностна активност
и/или плътност на потока частици;
4. концентрация на радиоактивни аерозоли,
благородни газове и йод във въздуха.“
§ 184. Създава се чл. 601а:
„Чл. 601а. (1) Преносимите и транспортируемите уреди за радиационен контрол се
състоят от детекторен елемент и показващо
устройство. Детекторният елемент/детектор-
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ните елементи и показващото устройство могат
да са в един корпус или в отделни блокове,
които са свързани по подходящ начин.
(2) Когато към едно показващо устройство
могат да се включват различни детекторни
елементи, уредите се наричат комбинирани
уреди за радиационен контрол.
(3) Когато комбиниран уред за радиационен
контрол измерва няколко величини съгласно
чл. 601, се счита, че това са отделни средства
за измерване.“
§ 185. Член 602 се изменя така:
„Чл. 602. Стационарните системи за радиационен контрол се състоят от един или
няколко детекторни елемента, измерващи
величини съгласно чл. 601, и показващо устройство. Измервателната верига, състояща
се от един детекторен елемент, показващо
устройство и технически средства за тяхното свързване, които изпълняват завършена
функция от възприемането на измерваната
величина до визуализиране на показанието,
се нарича измервателен канал. Системите за
радиационен контрол могат да имат един или
няколко измервателни канала.“
§ 186. Създава се чл. 602а:
„Чл. 602а. Стационарните системи за радиационен контрол, предназначени за непрекъснато измерване на мощност на амбиентната
еквивалентна доза или на погълнатата доза
или на въздушната керма, или на експозицията от радиационното поле на околната
среда, се наричат системи за мониторинг на
радиационния фон на околната среда. Тези
системи могат да имат един или няколко
измервателни канала.“
§ 187. В чл. 603 ал. 1 се изменя така:
„(1) Уредите за радиационен контрол и
системите за мониторинг трябва да са конструирани така, че да са максимално нечувствителни към всички електромагнитни полета
и йонизиращи лъчения освен към този вид
йонизиращо лъчение, което те измерват.“
§ 188. Член 605 се отменя.
§ 189. Член 606 се изменя така:
„Чл. 606. Скалата на уредите и системите
може да е аналогова и/или цифрова.“
§ 190. Член 608 се изменя така:
„Чл. 608. Стационарните системи за мониторинг на радиационния фон трябва да са
конструирани така, че да осигуряват непрекъсната работа и резултатите от измерване
да се запазват при отпадане на захранването
за определен интервал от време.“
§ 191. Член 609 се отменя.
§ 192. В чл. 610 думите „и бета-“ се заличават.
§ 193. Членове 611 и 612 се отменят.
§ 194. В чл. 613 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Системите за мониторинг на радиационния фон трябва да имат устройства, които
да позволяват периодично да се проверява
изправността им.“
2. В ал. 3, изречение второ думата „прекъснат“ и запетаята след нея се заличават,
а след думата „дублира“ предлогът „с“ се
заменя с „в“.
§ 195. Член 614 се изменя така:
„Чл. 614. (1) Обхватът на уредите за измерване на мощност на еквивалентна доза
от фотонно лъчение не трябва да е по-малък
от 1 µSv.h-1 до 10 mSv.h-1.
(2) Обхватът на измерване на стационарните системи за мониторинг на радиационния
фон не трябва да е по-малък от 0,1µSv.h-1 до
1,0 Sv.h-1.
(3) Горната граница на обхвата на измерване
на уредите за измерване на замърсеност на
повърхности с радиоактивни вещества трябва
да е не по-малка от 1,0.10 5 s -1.cm -2 .“
§ 196. Член 615 се изменя така:
„Чл. 615. За уредите, които измерват замърсеност на повърхности с радиоактивни
вещества и концентрация на радиоактивни
аерозоли и газове във въздуха, трябва да е
посочен алгоритъм за определяне на минимално детектируемата активност или минимално
детектируемата концентрация на активността
и условията, при които се определя.“
§ 197. В чл. 616 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „аерозоли“ се
добавя „(включително радон)“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обхватът на измерване на уредите за
измерване на еквивалентна доза и/или мощност на еквивалентната доза и/или поток и
плътност на потока неутрони не трябва да е
по-малък:
1. за еквивалентна доза – от 10 µSv до 1,0 Sv;
2. за мощност на еквивалентната доза – от
10 µSv.h-1 до 1,0 Sv.h-1;
3. за поток неутрони – от 10 2 cm-2 до 10 5 cm-2;
4. за плътност на потока неутрони – от
101 cm -2 .s -1 до 10 4 cm -2 .s -1.“
§ 198. Член 617 се изменя така:
„Чл. 617. (1) При нормални условия на употреба и когато уредите са настроени съгласно
предписанията на производителя, основната
грешка не трябва да надвишава:
1. за уредите за измерване на еквивалентна
доза и мощност на еквивалентна доза ± 20 % ;
2. за уредите за измерване на замърсеност на
повърхности с радиоактивни вещества ± 25 %;
3. за уредите за измерване на концентрация
на радиоактивни аерозоли и газове ± 40 %;
4. за уредите за измерване на еквивалентна
доза и мощност на еквивалентната доза и/или
поток и плътност на потока неутрони ± 25 %.
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(2) При работни условия и когато системите за мониторинг са настроени съгласно
предписанията на производителя, основната
грешка не трябва да надвишава ± 20 %.“
§ 199. Създават се чл. 617а и 617б:
„Чл. 617а. Статистическите флуктуации
на показанията на уредите за измерване на
еквивалентна доза и мощност на еквивалентна доза от фотонно лъчение трябва да са в
следните граници:
1. не повече от 15 % за доза (мощност на
дозата), не по-голяма от 1 µSv (1 µSv/h);
2. не повече от (16-Н) %, където Н е дозата
(мощност на дозата) в µSv (µSv/h), за доза
(мощност на дозата) от 1 µSv до 11 µSv (от 1
µSv/h до 11 µSv/h);
3. не повече от 5 % за доза (мощност на
дозата), по-голяма от 11 µSv (11 µSv/h).
Чл. 617б. Показанията на уредите за измерване на еквивалентна доза и мощност на
еквивалентна доза от фотонно лъчение не
трябва да се променят повече от ±40 % за
енергия на фотоните от 10 keV до 30 keV и
ъгли на облъчване от 0 ° до ± 45 °. За енергия на фотоните, по-голяма от 30 keV и ъгли
на облъчване от 0 ° до ± 90 °, отклонението
трябва да е посочено от производителя.“
§ 200. Член 618 се изменя така:
„Чл. 618. (1) Преносимите и транспортируемите уреди за радиационен контрол се пускат
на пазара и/или в действие след одобряване
на типа и първоначална проверка и подлежат
на последващи проверки.
(2) Броят на изследваните за одобряване
на типа образци е един.
(3) Когато при изследване на типа се установява несъответствие на уредите с изискванията на този раздел, могат да се изискат
още образци.“
§ 201. Член 619 се изменя така:
„Чл. 619. (1) Стационарните системи за радиационен контрол и системите за мониторинг
на радиационния фон се пускат в действие
след първоначална проверка и подлежат на
последващи проверки.
(2) Първоначалната проверка на системите
се извършва на два етапа – в лабораторни
условия и на мястото на тяхното използване
след монтаж.
(3) Последващите проверки на системите
се извършват на мястото на използване.“
§ 202. Член 620 се изменя така:
„Чл. 620. За извършване на метрологичен
контрол на уредите и системите за измерване
на еквивалентна доза и мощност на еквивалентна доза се използва еталонна уредба за
гама-лъчение с комплект източници с радио
нуклидите 241 Am, 137Cs и 60 Co.“
§ 203. Член 621 се изменя така:
„Чл. 621. (1) При метрологичен контрол
на уредите и на системите за измерване на
замърсеност на повърхности се използват
комплект еталонни източници за алфа-лъчение
(239Pu и 241 Am), калибрирани по величините
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активност и поток алфа-частици, и комплект
еталонни източници за бета-лъчение (90 Sr/90Y,
204
Tl, 147 Pm и 14 C), калибрирани по величините
активност и поток бета-частици.
(2) При метрологичен контрол на уредите
за измерване на еквивалентна доза и мощност
на еквивалентната доза и/или поток и плътност на потока неутрони се използва еталонна
уредба, която създава плътност на потока
неутрони в обхват от 10 4 s -1.m -2 до 10 7 s -1.m -2 .
(3) При метрологичен контрол на уредите за
измерване на концентрация на радиоактивни
аерозоли и газове във въздуха се използват
специални еталонни радиоактивни източници
във всеки конкретен случай. Тези източници трябва да са калибрирани в подходяща
величина с разширена неопределеност, не
по-голяма от ±7 %.“
§ 204. Създава се чл. 621а:
„Чл. 621а. (1) При изпитване за одобряване
на типа и при първоначалната проверка на
уредите за радиационен контрол се изследват:
1. измервателният обхват и линейността
на показанията;
2. основната грешка;
3. статистическите флуктуации на показанията;
4. зависимостта на показанията от енергията на лъчението и ъгълът на облъчване
(когато е приложимо);
5. нивата на сигнализация (когато е приложимо).
(2) При последваща проверка на уредите за
радиационен контрол се проверяват основната
грешка и нивата на сигнализация (когато е
приложимо).
(3) При последваща проверка след ремонт
освен характеристиките по ал. 2 се проверяват
и измервателният обхват и линейността на
показанията.“
§ 205. В чл. 623 ал. 2 се отменя.
§ 206. Създава се чл. 623а:
„Чл. 623а. Системите за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност,
включително използваният софтуер, трябва
да са защитени срещу непозволени действия,
които водят до промяна на метрологичните
им характеристики.“
§ 207. В чл. 625 след думата „всеки“ се
добавя „идентифициран“.
§ 208. Член 627 се изменя така:
„Чл. 627. Защитата на измервания обект от
естествения радиационен фон може да е пълна
или частична. Защитата трябва да осигурява
такова намаляване на фона на околната среда,
че да се постигне декларираната минимална
детектируема активност (MDA) за конкретните
условия на измерване.“
§ 209. Член 628 се изменя така:
„Чл. 628. Системите за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност
трябва да носят следните означения:
1. наименованието и/или знака на производителя;
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2. типа на системата;
3. идентификационния номер и годината
на производство.“
§ 210. В чл. 629, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. минимална детектируема активност
(MDA) за определени нуклиди при дадени
условия на измерване;“.
2. В т. 6 след думите „форма на линията“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава.
§ 211. В чл. 630, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. разделителна способност, оценена по
гама-линията 1332 keV на 60 Co: да е по-малка
или равна на 2,8 keV;“.
§ 212. В чл. 631 след думата „материал“ се
добавя „при дадени условия на измерване“.
§ 213. Член 633 се изменя така:
„Чл. 633. (1) Първоначалната проверка на
системите за измерване на инкорпорираната
в човешкото тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност
за 60 Co и 57Co;
2. проверка на формата на линията;
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на софтуера;
6. установяване с контролни източници
на най-малко две стойности на скоростта
на броене в различни енергийни интервали
при определени и възпроизводими условия
на измерване.
(2) Последващата проверка на системите за
измерване на инкорпорираната в човешкото
тяло активност включва:
1. проверка на разделителната способност
за 60 Co и 57Co;
2. проверка на формата на линията;
3. проверка на относителната ефективност;
4. проверка на отношението пик/комптън;
5. проверка на възпроизводимостта на
установените с контролни източници при
първоначалната проверка две стойности на
скоростта на броене при определените условия
на измерване.
(3) Системите за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност се
представят за проверка след извършване на
необходимите за работата им настройки.“
§ 214. Член 634 се изменя така:
„Чл. 634. Използваният при изследванията
сравнителен материал (фантом) трябва да
е сертифициран и да са посочени следните
характеристики:
1. тип на фантома – модулен, торс, цяло
тяло;
2. възможност за моделиране на човешки
тела с различни размери и геометрии;
3. използвани радионуклиди, разположение,
хомогенност, вид (точкови или др.) и брой на
модулите;
4. срок на годност.“
§ 215. Създава се чл. 634а:
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„Чл. 634а. Използваните при проверките
еталонни източници трябва да са калибрира
ни с разширена неопределеност, не по-голяма
от ± 7 %.“
§ 216. Член 635 се изменя така:
„Чл. 635. Системите за контрол на радиоактивни емисии в околната среда са стационарни
средства за измерване, предназначени за измерване на обемна и/или масова активност на
радионуклиди, извеждани в околната среда в
газообразна, аерозолна и/или в течна форма.“
§ 217. Създава се чл. 635а:
„Чл. 635а. (1) В зависимост от тяхното
предназначение системите могат да са конструирани така, че да притежават един или
няколко измервателни канала.
(2) Един измервателен канал може да служи
за контрол на емисии на:
1. радиоактивни аерозоли във въздух;
2. радиоактивен йод във въздух;
3. радиоактивни благородни газове във
въздух;
4. други специфични радионуклиди във
въздух;
5. радионуклиди в отпадъчна вода, освобождавана в околната среда.“
§ 218. Член 636 се изменя така:
„Чл. 636. (1) Системите за контрол на радиоактивни емисии в околната среда трябва
да са конструирани така, че да осигуряват
непрекъсната работа. Резултатите от измерването трябва да се запазват при отпадане
на захранването на системата за определен
интервал от време.
(2) Времето след включване на система,
за което тя е готова за работа, не трябва да
е по-голямо от 30 min.
(3) Системите трябва да са конструирани
така, че да са максимално нечувствителни към
всички електромагнитни полета и йонизиращи лъчения освен към този вид йонизиращо
лъчение, което те измерват.“
§ 219. Член 637 се отменя.
§ 220. Член 638 се изменя така:
„Чл. 638. (1) Показващото устройство (дисплеят) на системите може да е аналогово или
цифрово. Скалата на аналоговото показващо
устройство може да е линейна или логарит
мична.
(2) Показанията на системите трябва да са
в единици за обемна активност или в единици
на друга подходяща производна величина.“
§ 221. Член 639 се изменя така:
„Чл. 639. Системите за контрол на радиоактивни емисии в околната среда трябва да
имат индикация за:
1. включена система;
2. включена помпа (ако е подходящо);
3. липса/наличие на повреда;
4. липса/наличие на аларма за превишено
ниво на измерваната величина.“
§ 222. Член 640 се изменя така:
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„Чл. 640. Системите за контрол на радиоактивни емисии в околната среда трябва да
имат възможност за дистанционно отчитане
и съхраняване на резултатите от измерване.“
§ 223. Член 641 се изменя така:
„Чл. 641. Системите за контрол на радиоактивни емисии в околната среда трябва да
имат устройства, които да позволяват периодично да се проверява изправността им. Тези
устройства могат да са самостоятелни или да
са вградени в системите.“
§ 224. Член 642 се отменя.
§ 225. В чл. 643 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Устройствата за подаване на алармен
сигнал трябва да осигуряват подаването на
такъв сигнал за две нива на обемната активност, независимо едно от друго. Сигналът
трябва да е светлинен и звуков и да управлява
поне два изхода.
(2) Системите трябва да позволяват включване на външни алармени устройства.“
§ 226. В чл. 644 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „уредите и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „уредите и“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „уредите и“ се заличават.
§ 227. Член 645 се изменя така:
„Чл. 645. При дадени условия на функциониране трябва да е посочен коефициент за
установяване на връзка между показанията
на системата и активността на специален
радиоактивен източник на твърда подложка.“
§ 228. Създава се чл. 645а:
„Чл. 645а. (1) При предписани условия и
когато система е настроена съгласно указанията на производителя, основната грешка
не трябва да надвишава ±10 %.
(2) При п редписани услови я и когато
система е настроена съгласно указанията на
производителя, линейността на показанията
не трябва да надвишава ±10 % за целия измервателен обхват.“
§ 229. В чл. 646 ал. 1 се изменя така:
„(1) Измервателната система трябва да дава
индикация, че е превишена горната граница
на измервателния обхват, когато е налична
активност, десет пъти по-голяма от активността, предизвикваща показание в края на
обхвата.“
§ 230. В чл. 648 думите „от даден радиоактивен източник“ се заменят с „при предписани условия“.
§ 231. Член 649 се изменя така:
„Чл. 649. Производителят трябва да посочи начин за определяне на минимално
детектируемата активност и/или минимално
детектируемата концентрация на активността
и условията, при които се определя.“
§ 232. Член 650 се изменя така:
„Чл. 650. (1) Системите за контрол на радио
активни емисии в околната среда се пускат
в действие след първоначална проверка и
подлежат на последващи проверки.
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(2) Когато това е възможно, първоначалната
проверка на системите се извършва на два
етапа – в лабораторни условия и на мястото
на тяхното използване след монтаж.
(3) Последващите проверки на системите
се извършват на мястото на използване.“
§ 233. Член 651 се изменя така:
„Чл. 651. (1) Първоначалната проверка на
системите за контрол на радиоактивни емисии
в околната среда включва:
1. проверка на основната грешка при предписани условия;
2. проверка на обхвата на измерване;
3. проверка на линейността на показанията;
4. проверка на флуктуациите на показанието;
5. проверка на показанието при претоварване;
6. проверка на устройствата за подаване
на алармен сигнал.
(2) Последващата проверка на системите за
контрол на радиоактивни емисии в околната
среда включва:
1. проверка на повторяемостта на показанията спрямо първоначалната проверка;
2. проверка на флуктуациите на показанието;
3. проверка на устройствата за подаване
на алармен сигнал.“
§ 234. Член 652 се изменя така:
„Чл. 652. Използваните при проверките
еталонни източници трябва да са калибрирани
с разширена неопределеност не по-голяма от
± 7 %.“
§ 235. Член 653 се изменя така:
„Чл. 653. (1) Изискванията на този раздел
се прилагат за:
1. електромери за активна енергия с клас
на точност 0,2S и за електромери за реактивна
енергия;
2. електромери за активна енергия с клас
на точност 0,5S; 0,5; 1 и 2;
3. електромери с оценено съответствие,
използвани за битова и търговска употреба и
за употреба в леката промишленост.
(2) Електромерите са средства за измерване,
предназначени за измерване на активна и реактивна енергия в еднофазни и трифазни (3- и
4-проводникови) вериги чрез интегриране на
активна и реактивна мощност по отношение
на времето.
(3) В зависимост от принципа на действие
електромерите могат да са електромеханични
или статични.
(4) Отчитането на показанията на електромера може да се извършва непосредствено
или дистанционно.
(5) Основна единица за измерваните стойности е киловатчас (kWh), киловарчас (kvarh),
киловолт-ампер-час (kVAh) или мегаватчас
(MWh), мегаварчас (Mvarh), мегаволт-амперчас (MVAh).“
§ 236. Член 654 се изменя така:
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„Чл. 654. (1) Електромерите по чл. 653,
ал. 1, т. 1 трябва да са проектирани и изработени по такъв начин, че да удовлетворяват
следните изисквания:
1. при нормална употреба и при нормални
условия да се избегне възникването на каквато
и да било опасност, така че да се осигури поспециално: лична безопасност от поражения
от електрически ток; лична безопасност от
ефекти от превишена температура; защита
срещу пожар; защита срещу проникване на
твърди тела, прах и вода;
2. конструкцията да има подходяща здравина, компонентите да са закрепени надеждно и
да са осигурени срещу разхлабване по време
на транспорт и нормална употреба; всички
части, които при нормални работни условия
са предразположени към корозиране, трябва
да са ефективно защитени;
3. начинът на свързване на проводниците в
клемите трябва да осигурява подходящ траен
контакт, така че да няма риск от разхлабване
или ненужно нагряване; клеми с различни
потенциали, групирани близо една до друга,
трябва да са защитени срещу случайни къси
съединения;
4. електромерите, предназначени за свързване към захранващата мрежа, в която фазовото напрежение при предписани условия
надвишава 250 V и чиято кутия е изцяло
или частично направена от метал, трябва да
са снабдени с клема за защитно заземяване,
освен ако не е предвидено друго;
5. отворите в изолационния материал,
които са продължение на клемните отвори,
трябва да са достатъчни по размер, позволяващи лесно присъединяване на проводниците
заедно с изолацията им;
6. клемите на електромера, ако са групирани в клемен блок и ако не са защитени по
друг начин, трябва да имат отделен капак,
който може да е пломбиран независимо от
капака на електромера; капакът на клемния
блок трябва да покрива клемите, винтовете
за закрепване на проводниците и ако не е
предвидено друго – достатъчната дължина на
външните проводници и тяхната изолация;
7. за електромеханичните броячи ролките,
които се въртят непрекъснато, т.е. с наймалките разряди, трябва да са градуирани
и номерирани в десет деления, като всяко
деление на свой ред е разделено на десет
деления или по друг начин, но така, че да се
запази точността при отчитане; ролките, които
показват десетичните деления на единицата,
трябва да са маркирани по различен начин,
когато са видими;
8. всеки цифров елемент на електронния
дисплей трябва да може да показва всички
цифри от „нула“ до „девет“;
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9. загубите на мощност в напреженовите и
в токовите вериги при предписани условия не
трябва да превишават стойностите, посочени
в съответните стандарти;
10. при обявени условия за работа електрическите вериги и изолацията не трябва да
достигат температура, която може да повлияе
неблагоприятно върху функционирането на
електромера.
(2) Стандартни стойности за електрическите
величини на електромерите по чл. 653, ал. 1,
т. 1 и 2 са:
1. стандартни стойности на I b , (А) за
директно свързани електромери са: 5, 10, 15,
20, 30, 40, 50; по изключение е възможно:
I b = 80 A ; за директно свързани електромери
е за предпочитане I max да е цяло кратно на
базовия ток;
2. стандартни стойности на I n , (А) за електромери, свързани през трансформатор, са: 1,
2, 5; по изключение е възможно: I n = 1,5 − 2,5 A ;
за електромери, свързани през трансформатор,
максималният ток е: 1,2 I n ; 1,5 I n или 2 I n ;
3. с т а н д а р т н и п р ед п и с а н и н а п р е ж е ния за директно свързани електромери са:
120 – 230 – 277 – 400 – 480 V; стойности, които
се допускат по изключение, са: 100 – 127 –
200 – 220 – 240 – 380 – 415 V;
4. стандартни предписани напрежения за
електромери, свързани през трансформатор,
са: 57,7 – 63,5 – 100 – 110 – 115 – 120 – 200 V;
стойности, които се допускат по изключение,
са: 173 – 190 – 220 V;
5. стандартната стойност на предписаната
честота е 50 Hz.
(3) Електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 1 и
2 и вградените допълнителни устройства, ако
има такива, трябва да запазват изолационните
си свойства при нормални условия на работа,
като се отчита влиянието на климатичните
условия и различните напрежения, на които те
са подложени при нормални условия на работа.
(4) Стандартни стойности на електрическите величини за електромери по чл. 653,
ал. 1, т. 3 са:
1. стандартни стойности за директно свързани електромери:
I tr: 0,5 – 1 – 1,5 – 2 А,
Iref = 10 × Itr: 5 – 10 – 15 – 20 А,
предписани напрежения: 230/400 V, допустими стойности са 220/380 V, 240/415 V;
2. стандартни стойности за електромери,
свързани чрез трансформатор:
I tr: 0,05 – 0,1 – 0,25 А,
In = Iref: 1 – 2 – 5 А,
предписани напрежения: 100/√3 – 110/√3 V,
допустими стойности са 200/√3 V;
3. стандартната стойност на предписаната
честота е 50 Hz.“
§ 237. В чл. 656 основният текст се изменя
така:
„За електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 1
производителят трябва да определи стойностите на:“.
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§ 238. Член 662 се изменя така:
„Чл. 662. (1) Електромерът трябва да има
показващо устройство – електромеханичен
регистър или електронен дисплей. Когато е
възможно, показващото устройство трябва да
е видимо за потребителя.
(2) Регистърът трябва да е в състояние да
записва и да показва, започвайки от нула, за
минимум 1500 часа енергия, съответстваща на
максималния ток при предписано напрежение
и фактор на мощността единица.
(3) Действащата в момента тарифа трябва
да е показана (индикирана).
(4) В слу чаите на н яколко стойности,
представяни от единичен дисплей, трябва да
е възможно показване на съдържанието на
всички съответни памети. При изобразяване
на паметта трябва да е възможно идентифицирането на всяка използвана тарифа, а при
дисплей с автоматична последователност всяко
изобразяване на регистъра за целите на отчитане трябва да се задържа за минимум 5 s.
(5) Показанието на натрупаната по време
на употреба обща електрическа енергия трябва
да е невъзможно да се промени.“
§ 239. Член 664 се изменя така:
„Чл. 664. При статични електромери с електронен дисплей постоянната памет трябва да
може да се съхрани минимум четири месеца.“
§ 240. Член 665 се изменя така:
„Чл. 665. (1) Всеки електромер по чл. 653,
ал. 1, т. 1 и 2 трябва да носи най-малко следната информация:
1. името или търговската марка на производителя и ако се изисква – мястото на
производство;
2. означението на типа и знак за одобрение
на типа;
3. броя на фазите и броя на проводниците,
за които е пригоден електромерът (например
еднофазен двупроводников); тези маркировки
могат да бъдат заменени с графични знаци;
4. серийния номер и годината на производство; ако серийният номер е маркиран
на табелка, поставена на капака, този номер
трябва да е маркиран също и на основата на
електромера или запомнен в енергонезависимата памет на електромера;
5. предписаното напрежение;
6. основния и максималния ток за електромери за директно свързване (означават се
например така: 10 – 40 A или 10 (40) А – за
електромери с основен ток 10 А и максимален ток 40 А); за електромери, свързани през
трансформатори, обявеният вторичен ток на
трансформатора/трансформаторите, към който/които трябва да е свързан електромерът
(означава се например така: /5 А); обявеният
и максималният ток на електромера могат
да бъдат включени към означението на типа;
7. предписаната честота в херцове;
8. константата на електромера;
9. класa на електромера;
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10. предписаната температура, ако е различна от 23 °С;
11. знак двоен квадрат за електромери с
изолираща кутия с клас на защита II.
(2) Информацията по ал. 1, т. 1 – 3 може
да бъде дадена на външна табелка, прикрепена постоянно към капака на електромера.
Информацията по ал. 1, т. 4 – 11 трябва да е
маркирана на табелка, поставена за предпочитане вътре в електромера. Маркировката
от външната страна на електромера трябва
да е неизтриваема, ясна и четлива.
(3) Електромерът може да носи информация
за мястото на производство, информация за
собственост, търговско описание, специален
сериен номер, знак за съответствие с български
стандарт, въвеждащ европейския и идентификационния номер на схемата за свързване.
(4) Върху всеки електромер трябва да е неизтриваемо маркирана схемата на свързване.
Ако клемите на електромера са маркирани,
тази маркировка трябва да е нанесена и върху
схемата.
(5) При трифазните електромери се посочва
последователността на фазите, за която са
предназначени.
(6) Схемите на свързване могат да бъдат
показани чрез идентификационна фигура.
(7) Всеки електромер по чл. 653, ал. 1,
т. 3 трябва да е означен съгласно Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на средства за измерване.“
§ 241. В чл. 666 в основния текст след думата „електромерите“ се добавя „по чл. 653,
ал. 1, т. 1 – при одобряване на типа“.
§ 242. Член 668 се изменя така:
„Чл. 668. За електромерите се определят
следните класове на точност:
1. електромери за активна енергия: 0,2S;
0,5S; 0,5; 1,0; 2,0;
2. електромери за реактивна енергия: 2,0; 3,0;
3. електромери по чл. 653, ал. 1, т. 3: индекс
за класове А, В и С.“
§ 243. Член 669 се изменя така:
„Чл. 669. Граничните стойности на грешките трябва да са:
1. за електромеханични електромери за
активна енергия (клас 0,5; 1; 2 и с индекси за
класове А и В) – съгласно приложение № 33;
2. за статични електромери за активна
енергия (клас 1; 2; 0,2S; 0,5S и с индекси за
класове А, В и С) – съгласно приложение № 34;
3. за статични електромери за реактивна
енергия – съгласно приложение № 35.“
§ 244. Член 670 се изменя така:
„Чл. 670. (1) Електромерите по чл. 653, ал. 1,
т. 1 се пускат на пазара и/или в действие след
одобряване на типа и първоначална проверка
и подлежат на последващи проверки.
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(2) Електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 2
с валидно удостоверение за одобрен тип се
пускат на пазара и/или в действие след първоначална проверка до 30 октомври 2016 г. и
подлежат на последващи проверки.
(3) Електромерите по чл. 653, ал. 1, т. 3 се
пускат на пазара и/или в действие след оценено
и удостоверено съответствие със съществените
изисквания, определени по реда на Наредбата
за съществените изисквания за оценяване на
съответствието на средствата за измерване, и
подлежат на последваща проверка.“
§ 245. В чл. 671, ал. 1 след думата „типа“ се
добавя „на електромери по чл. 653, ал. 1, т. 1“.
§ 246. Член 672 се изменя така:
„Чл. 672. Когато някои резултати от изпитванията излязат извън граничните стойности
на грешката от промени на тока поради
неопределеност на измерванията или други
параметри, влияещи на измерванията, нулевата линия може да се измести еднократно
успоредно на себе си със:
1. 1 % за статични електромери за активна
енергия клас на точност 2, за електромеханични електромери за активна енергия клас
на точност 2 и за статични електромери за
реактивна енергия;
2. 0,5 % за статични електромери за активна енергия клас на точност 1 и електромеханични електромери за активна енергия
клас на точност 1;
3. 0,3 % за електромеханични електромери
за активна енергия клас на точност 0,5;
4. 0,2 % за статични електромери за активна
енергия клас на точност 0,5S;
5. 0,1 % за статични електромери за активна
енергия клас на точност 0,2S.“
§ 247. В чл. 673 основният текст се изменя
така:
„Чл. 673. Всички изпитвания за одобряване
на типа на електромерите по чл. 653, ал. 1,
т. 1 трябва да бъдат проведени при предписани условия при следната препоръчителна
последователност:“.
§ 248. В чл. 674 ал. 5 се изменя така:
„(5) Грешката на многотарифни електромеханични електромери се определя при
предписани условия за всички тарифи при
ток, равен на 0,1 Ib, и с фактор на мощността
единица.“
§ 249. Член 675 се изменя така:
„Чл. 675. (1) При последваща проверка на
електромерите се извършва:
1. изпитване за работа без товар;
2. изпитване на пусковите условия;
3. изпитване при промяна на тока за съответствие на грешките на електромерите с
граничните им стойности, посочени в чл. 669;
4. проверка на константата на електромера
при дълготрайно включване, като:
а) за електромеханични електромери при
проверката последната ролка трябва да извършва един пълен оборот;
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б) за статични електромери при проверката
трябва зададеното количество енергия да осигурява грешка при отчитане, по-малка с 1/2
от допустимата грешка за класа на точност,
и показващото устройство да има съответна
промяна в значещите цифри.
(2) За многотарифните електромери се
проверява съответствието на отчитащото
устройство с константата на електромера за
всички тарифи при номинален или максимален ток и с фактор на мощността единица.
(3) Изпитванията по ал. 1, т. 1 и 2 за
електромери за активна енергия с индекси за
класове А, В и С се извършват при условията
съгласно БДС EN 50470.“
§ 250. В чл. 675а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „комунални цели“ се
заменят с „битова, търговска употреба и
употреба в леката промишленост“.
2. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. имат едни и същи: производител, тип
или модификация или допълнение на типа,
означени съгласно удостоверението за одобрен
тип и знак за одобрен тип или съгласно ЕО
сертификата за изследване на типа/проекта;“.
§ 251. Член 676 се изменя така:
„Чл. 676. (1) Измервателните трансформатори са средства за измерване, които осигуряват
на измервателните уреди, електромери, релета
или други апарати, към които са свързани,
редуцирани стойности на напрежението и/или
тока в мрежата.
(2) Измервателните трансформатори са
токови, напреженови и комбинирани. Токовата и напреженовата част на комбинираните
т рансформатори изпълн яват съот вет ни те
изисквания за токови и напреженови трансформатори.“
§ 252. Член 677 се отменя.
§ 253. Член 679 се изменя така:
„Чл. 679. (1) Върху всеки измервателен
трансформатор или върху табелка, здраво
закрепена към него, трябва да са нанесени
следните данни:
1. име на производителя или друг знак, по
който той лесно може да бъде идентифициран;
2. означение на типа и идентификационен
номер;
3. за токови трансформатори – обявени
първичен и вторичен ток;
4. за напреженови трансформатори – обявени първично и вторично напрежение;
5. обявена изходна мощност и съответен
клас на точност; ако има повече от една
вторична намотка – маркировката трябва да
показва изходната мощност на всяка вторична
намотка във VА и съответния клас на точност;
6. коефициент на сигурност – за измервателните намотки на токови трансформатори;
7. номинална честота;
8. максимално напрежение на мрежата;
9. обявено ниво на изолация.
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(2) Означенията по ал. 1, т. 8 и 9 могат да
се комбинират в едно, например 1,2/6/- kV
или 72,5/140/325 kV.
(3) Ако върху табелката има достатъчно
място, трябва да са нанесени и следните данни:
1. за напреженови трансформатори – обявен
коефициент на напрежение и съответното
време на прилагане;
2. за токови т рансформатори – обявен
продължителен термичен ток (I сth), обявен
ток на термична устойчивост (Ith) и обявен
ток на динамична устойчивост (Idyn), ако той
се различава от 2,5 Ith;
3. клас на изолация, ако е различен от клас А;
ако са използвани материали с няколко класа на изолация, необходимо е да се посочи
материалът, който ще ограничи прегряването
на намотките;
4. за трансформатори с повече от една
вторична намотка – използването на всяка
намотка и съответните изводи.“
§ 254. Член 680 се изменя така:
„Чл. 680. Измервателните трансформатори
могат да са от следните класове на точност:
1. напреженови трансформатори – 0,1; 0,2;
0,5; 1,0; 3,0;
2. токови трансформатори – 0,1; 0,2; 0,2S;
0,5; 0,5S; 1,0; 3,0; 5,0.“
§ 255. Член 681 се изменя така:
„Чл. 681. Граничните стойности на грешките на измервателните трансформатори трябва
да отговарят на посочените за:
1. токовите трансформатори – в приложение № 36;
2. нап реженови т е т рансформат ори – в
приложение № 37;
3. комбинираните т рансформатори – в
приложения № 36 и 37.“
§ 256. В чл. 683 се създават т. 8 – 10:
„8. изпитване на срязан импулс – за капацитивни напреженови трансформатори;
9. измерване на капацитет и коефициент
на диелектрични загуби – за капацитивни
напреженови трансформатори;
10. изпитване на феро-резонанс – за капацитивни напреженови трансформатори.“
§ 257. Член 684 се изменя така:
„Чл. 684. Първоначалните проверки на
измервателните трансформатори включват:
1. проверка на маркировката на изводите;
2. изпитване на първичните намотки на
издържано напрежение с промишлена честота;
3. изпитване на вторичните намотки на
издържано напрежение с промишлена честота;
4. изпитване на издържано напрежение с
промишлена честота между секциите;
5. измерване на частичен разряд;
6. определяне на грешки;
7. измерване на капацитет и коефициент
на диелектрични загуби – за капацитивни
напреженови трансформатори;
8. проверка на феро-резонанс – за капацитивни напреженови трансформатори.“
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§ 258. В чл. 685 ал. 2 се изменя така:
„(2) На контрол по реда на този раздел
подлежат часовници, обособени като отделни
устройства.“
§ 259. В чл. 689 се създава ал. 4:
„(4) Всички маркировки трябва да са незаличими и лесни за отчитане.“
§ 260. Член 691 се отменя.
§ 261. В чл. 692 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Настройката на времената на пре
включване на превключващите часовници с
механични аналогови циферблати трябва да
се извършва така, че:
1. в един ден да е възможно да се настрои
времето с точност, по-голяма от ± 7,5 min,
трябва да е възможно да се програмират
превключвания с резолюция от 15 min или
по-малко и да има възможност за най-малко
две последователни превключвания за 60 min;
2. по седмичния циферблат или по съответното показващо устройство на часовника
разликата между действителните и настроените времена на превключване да не е поголяма от ± 60 min, да има възможност за
програмиране на превключвания с резолюция
от 2 часа или по-малко и да има възможност
за най-малко две последователни превключвания най-малко в рамките на 8 часа;
3. по годишния циферблат или по съответното показващо устройство разликата между
настроените и действителните времена на
превключване да не е по-голяма от ± 2 денонощия и да има възможност за програмиране
на превключвания с резолюция от 4 дни или
по-малко, да има възможност за най-малко
две последователни превключвания в рамките
на 16 дни.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) На п ревк лючващ и те часовниц и с
цифров дисплей трябва да е възможно да се
определи дата и време (ден, месец, година,
час и минута) с точност до 5 s. Трябва да е
възможно да се определи превключването с
резолюция от една минута, един час, един
ден, един месец и една година.“
§ 262. Член 697 се изменя така:
„Чл. 697. Грешката на превключване на
часовниците трябва да е:
1. за часовници с механични аналогови циферблати: за един ден действителните времена
на превключване не трябва да се различават
от зададените с повече от ± 7,5 min;
2. за часовници с цифрови дисплеи: действителното време на превключване не трябва
да се различава от определеното с повече от
± 1 s.“
§ 263. Член 698 се изменя така:
„Чл. 698. Грешката на часовниците с кварцов осцилатор трябва да е по-малка или
равна от ± 0,5 s за 24 часа при температура
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на околната среда 23 °С. При температурни
промени изменението на грешката не трябва
да надвишава ± 0,15 s/°С за 24 часа.“
§ 264. Член 699 се изменя така:
„Чл. 699. Часовниците за превключване на
тарифни електромери с кварцов осцилатор
трябва да запазват метрологичните си характеристики по чл. 697 или чл. 698 при работа
в работния си температурен обхват.“
§ 265. Член 700 се изменя така:
„Чл. 700. Часовниците за превключване
на тарифни електромери се пускат на пазара
и/или в действие след първоначална проверка.“
§ 266. Член 701 се отменя.
§ 267. В чл. 703 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изискванията на този раздел се прилагат към електрокардиографи, които разполагат
с печатащо устройство или от които може да
се извади разпечатка на eлектрокардиограма
чрез компютър.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 268. В чл. 704 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Електрокардиографът трябва да се
придружава от ръководство за експлоатация и
от необходимите приспособления за неговата
работа: пациентен кабел, хартия, захранващ
кабел, заземителен кабел и др.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 269. В чл. 705, т. 4 след думата „тип“ се
добавя „или СЕ маркировка“.
§ 270. Член 706 се изменя така:
„Чл. 706. Знаците от метрологичния контрол трябва да се поставят на видимо място
върху електрокардиографа.“
§ 271. Член 707 се отменя.
§ 272. Член 709 се изменя така:
„Чл. 709. (1) Относителната грешка от
измерване на напрежение δU трябва да е в
границите ± 5 %.
(2) Относителната грешка от измерване на
интервал от време δТ трябва да е в границите
± 5 %.
(3) Относителните грешки на вътрешния
калибратор δUк и на маркера за време δТк
трябва да са в границите ± 5 %.
(4) Относителната грешка от настройка на
чувствителността δS трябва да е в границите
± 5 %.
(5) Относителната грешка на скорост на
движение на носителя на запис δV трябва да
е в границите ± 5 %.
(6) Времеконстантата Т С трябва да е поголяма от 3,2 s. Ако производителят е предвидил и други стойности на времеконстантата,
те трябва да са допълнение към основната
времеконстанта.
(7) Амплитудно-честотната характеристика
на електрокардиографа трябва да покрива
поне честотния обхват от 0,05 Hz до 100 Hz.
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(8) Входният импеданс Z ВХ трябва да е поголям от 5 МΩ.
(9) Токът в пациентната верига I П не трябва
да е по-голям от 0,1 µА.“
§ 273. Членове 710 – 713 се отменят.
§ 274. Член 714 се изменя така:
„Чл. 714. (1) Елек т рокардиог рафи те се
пускат на пазара и/или в действие, когато
имат нанесена „СЕ“ маркировка съгласно
ЗМИ, която удостоверява, че съответствието
на изделията със съществените изисквания
е било оценено по приложимите процедури
за оценяване на съответствието.
(2) Пуснатите на пазара и/или в действие
електрокардиографи подлежат на последваща
проверка.“
§ 275. Член 715 се отменя.
§ 276. Член 716 се изменя така:
„Чл. 716. (1) Последващата периодична проверка на електрокардиографите се извършва
в следния ред:
1. определяне на относителна грешка от
измерване на напрежение;
2. определяне на относителна грешка от
измерване на интервали от време;
3. определяне на относителна грешка на
вътрешния калибратор и маркера за време,
ако има такива;
4. определяне на времеконстантата;
5. определяне на амплитудно-честотната
характеристика;
6. определяне на тока в пациентната верига.
(2) Последващата проверка след ремонт се
извършва в следния ред:
1. определяне на относителна грешка от
измерване на напрежение;
2. определяне на относителна грешка от
измерване на интервали от време;
3. определяне на относителна грешка на
вътрешния калибратор и маркера за време,
ако има такива;
4. определяне на времеконстантата;
5. определяне на амплитудно-честотната
характеристика;
6. определяне на тока в пациентната верига;
7. определяне на относителната грешка от
настройка на чувствителността;
8. определяне на относителната грешка на
скоростта на движение на носителя на запис;
9. определяне на входния импеданс.“
§ 277. В чл. 742, ал. 1, т. 4 след думата „тип“
се добавя „или СЕ маркировка“.
§ 278. Член 744 се изменя така:
„Чл. 744. (1) Аудиометрите се пускат на
пазара и/или в действие, когато имат нанесена „СЕ“ маркировка съгласно ЗМИ, която
удостоверява, че съответствието на изделията
със съществените изисквания е било оценено
по приложимите процедури за оценяване на
съответствието.
(2) Пуснатите на пазара и/или в действие аудиометри подлежат на последваща проверка.“
§ 279. Наименованието на раздел XXXVI
се изменя така:
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„Раздел XXXVI
Скоростомери“.
§ 280. Член 745 се изменя така:
„Чл. 745. (1) Скоростомерите са предназначени за контрол на скоростта на МПС.
(2) Радарният скоростомер измерва скоростта чрез възпроизвеждане ефекта на Доплер.
(3) Лазерният скоростомер измерва скоростта чрез излъчване на лазерни импулси
към дадено МПС и приемане на отразените от
повърхността му сигнали, като едновременно
с това се измерва и времето за достигането
им до МПС и обратно.
(4) Скоростомерът за средна скорост измерва средната скорост на МПС чрез измерване на времето за преминаване на базово
разстояние на участък от пътя:
1. средна скорост е изчислена скорост,
получена чрез разделяне на разстоянието
между двете контролни точки на измереното
време, за което МПС преминава между тези
контролни точки;
2. базово разстояние на участък от пътя
е разстоянието между две контролни точки,
между които се измерва средната скорост.“
§ 281. Член 746 се изменя така:
„Чл. 746. (1) Конструкцията на скоростомерите трябва да позволява да се индивидуализира МПС, чиято скорост е измерена,
включително при едновременно движение на
две или повече МПС, при разминаване или
когато скоростомерът е монтиран на движещо
се МПС.
(2) Ако скоростомерът не е пригоден да
изпълни това изискване, той трябва да анулира резултатите от собствените си измервания, когато две или повече МПС навлизат
в областта на измерване едновременно, но с
различна скорост.
(3) При измерване със скоростомер за
средна скорост най-малко една от камерите
трябва да има зрително поле, достатъчно за
да се гарантира, че МПС е ясно идентифицирано при напускането на изходната контролна
точка и местоположението му спрямо нея.
Скоростомер за средна скорост, използвайки
детектор на изображения, трябва автоматично
да открива присъствие, време и идентичност
на МПС при преминаване през контролните
точки към момента на влизане или излизане
от базовото разстояние на участъка от пътя
чрез разпознаване на образ.“
§ 282. Член 747 се изменя така:
„Чл. 747. (1) В неработещо състояние скоростомерът трябва да издържа без повреда
температури от минус 25 °С до 70 °С.
(2) Обхватът на измерване на скоростта
трябва да вк лючва най-малко обхвата от
30 km/h до 150 km/h.
(3) Разделителната способност на скоростомерите трябва да бъде не по-голяма от 1 km/h.“
§ 283. В чл. 749 думите „радарните скоростомери“ се заменят със „скоростомерите“.
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§ 284. В чл. 750 думите „радарните скоростомери“ се заменят със „скоростомерите“.
§ 285. Член 751 се изменя така:
„Чл. 751. (1) При включване скоростомерите
трябва да извършват задължителна проверка
на съставните си компоненти, удостоверяваща
тяхната комплектност.
(2) При измерване на средната скорост
е необходимо детекторите на изображения,
монтирани на контролните точки, да бъдат
синхронизирани по време от един източник.
При разлика в синхронизацията между детекторите влиянието на разликата върху точността на определяне на скоростта не трябва да
надвишава максимално допустимите грешки.
(3) Всяко несъответствие трябва да възпрепятства по-нататъшни измервания.“
§ 286. Член 752 се изменя така:
„Чл. 752. (1) Скоростомерът може да бъде
свързан към заснемащо устройство.
(2) За скоростомери, регистриращи резултатите от измерване, записът трябва да съдържа:
1. дата и време на измерването;
2. измерената скорост и посоката на движение на превозните средства.
(3) За скоростомери, работещи със заснемащо устройство, записът трябва да съдържа
най-малко следната информация:
1. дата и време (час, минута, секунда) на
измерването;
2. измерената скорост;
3. посоката на движение, ако измерването
е в двете посоки;
4. идентификацията на средството, с което
е направено измерването;
5. параметрите на настройка и режим на
работа, ако има такъв;
6. скоростта на патрулното моторно превозно средство – за скоростомери, работещи
в мобилен режим;
7. местоположението на участъка на пътя,
където се извършва измерването, базовото
разстояние на този участък, времето за преминаване между контролните точки и статуса на
синхронизация на времето – за скоростомери
за средна скорост.
(4) Уредите за контрол на скоростта, включително зоната на регистриране, трябва да
осигуряват, че изобразената позиция на МПС
и на свързания с него документ с изображение
могат еднозначно да причислят стойността
на измерената скорост към същото МПС.
Документирането трябва да бъде защитено
срещу манипулации. Производителят трябва
да определи метода за оценка на обекта на
документиране, измерената скорост и проверка
на достоверността на документирането.
(5) Посоката на излъчване на скоростомера
и оптичната ос на камерата трябва да съвпадат. Трябва да се осигури механична връзка
за правилното насочване на системата. При
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липса на такава това изискване се осигурява
чрез операции, описани в инструкцията за
работа.“
§ 287. Член 753 се изменя така:
„Чл. 753. (1) За скоростомерите, конструирани за използване без намеса на оператор,
производителят трябва да осигури резултатите
да са в определените допустими граници.
(2) В инструкцията за работа, придружаваща скоростомера, производителят трябва
да посочи мерките, които е предприел за
изпълнение на изискването по ал. 1.
(3) При измерванията трябва да се отчита
както неопределеността от измерванията, така
и възможни единични откази.
(4) За скоростомери за средна скорост,
освен информацията по ал. 1, производителят
трябва да предостави информация за начина на синхронизиране на времето на двете
контролни точки и начина на определяне на
базовото разстояние.
(5) За базово разстояние на участък за
измерване на средна скорост се използва
възможно най-късата и позволена от Закона за движение по пътищата траектория на
движение. Базовото разстояние се измерва
еднократно с допустима грешка ± 1 % преди
първоначалния монтаж и се маркира надеждно. При промяна на геометрията на пътя и/
или промяна на инфраструктурата, водещи до
трайни изменения на пътния участък, базовото
разстояние трябва да бъде измерено отново.
(6) Техническата документация, представена от производителя по ал. 2, за скоростомер за
измерване на средна скорост трябва да съдържа
доказателства за начина на синхронизиране на
времето. Проверката на синхронизацията на
времето трябва да се извършва автоматично,
без намесата на оператор, така че състоянието
на синхронизацията на детекторите на изображения да бъде надеждно установено още
при първоначалния монтаж на детектора, без
да са необходими последващи измервания.“
§ 288. Член 754 се изменя така:
„Чл. 754. (1) Върху скоростомера трябва да
има неизтриваеми означения за:
1. името на производителя;
2. типа и идентификационния номер.
(2) Върху всяко присъединено устройство
трябва да е нанесен съответен типов или
идентификационен номер.“
§ 289. Член 755 се изменя така:
„Чл. 755. (1) Максима лно доп устимите
грешки на скоростомерите трябва да бъдат:
1. ± 1 km/h до 100 km/h или ± 1 % от измерената стойност за скорости над 100 km/h – в
лабораторни условия при измерване на скорост
чрез симулиране на сигнал;
2. ± 3 km/h до 100 km/h или ± 3 % от измерената стойност за скорости над 100 km/h – при
реални условия на измерване на скорост при
полеви тестове;
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3. три km/h до 100 km/h или 3 % от измерената стойност за скорости над 100 km/h и
не по-голяма от минус 8 km/h до 100 km/h
или минус 10 % от измерената стойност над
100 km/h – за скоростомери, измерващи средна скорост при полеви тест, за дефинирано от
производителя минимално базово разстояние
между две контролни точки на участък от път.
(2) Скоростомерът трябва да може да извършва измервания с грешка, която не надвишава максимално допустимата, в температурен
обхват най-малко от минус 15 °С до 45 °С.
(3) За скоростомери, монтирани в моторно
превозно средство, температурният обхват по
ал. 2 е от 0 °С до 50 °С.
(4) Ако границите на нормирания от производителя температурен обхват бъдат преминати, скоростомерът трябва автоматично
да преустанови измерванията.“
§ 290. Член 756 се изменя така:
„Чл. 756. (1) Радарният скоростомер трябва да има устройство, отчитащо ъгъла, под
който МПС пресичат радарния лъч (ъгъла
на въздействие), освен в случаите, когато е
предназначен за работа с практически успореден на направлението на трафика радарен
лъч (ъгъл на пресичане под 10 °).
(2) Дълговременната нестабилност на честотата на излъчвания сигнал за две години
не трябва да надвишава ± 0,2 %.
(3) Устройството за насочване на лъча
не трябва да въвежда относителна грешка,
надвишаваща ± 0,5 %.“
§ 291. Член 757 се изменя така:
„Чл. 757. (1) Лазерният скоростомер, измерващ скоростта с помощта на оператор, трябва
да е снабден с устройство за прицелване,
изравнено със светлинния лъч.
(2) Мощността на излъчване на лазерния
скоростомер не трябва да превишава клас 1
съгласно БДС EN 60825-1.
(3) Лазерният скоростомер трябва да е
снабден с устройство за измерване на разстоянието до МПС с максимално допустима
грешка ± 0,3 m.“
§ 292. Член 758 се изменя така:
„Чл. 758. (1) Скоростомерът за средната
скорост трябва да открива присъствие на МПС
в момента на влизане и излизане в базовото
разстояние и да индивидуализира МПС.
(2) Скоростомерът трябва да бъде проектиран така, че да прави по две или повече
измервания, използвайки независими един
от друг методи.
(3) Основният метод за измерване на средна
скорост се използва за предоставяне на първичните доказателствени данни за скоростта
на МПС.
(4) Контролният метод за измерване на
средната скорост на МПС е независим от
основния метод, който може да се използва
за проверка на точността на измерване от
скоростомера.
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(5) Интервалът от време, използван в
контролното измерване, трябва да започва в
рамките на 0,1 s от началото и да свършва в
рамките на 0,1 s от края на основното измерване. Точността на контролното измерване
трябва да е в рамките на 10 % от средната
скорост, записана от основното измерване.“
§ 293. Член 760 се изменя така:
„Чл. 760. (1) Скоростомерите се пускат на
пазара и/или в действие след одобряване на
типа и след първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.
(2) Изпитването за одобряване на типа
се извършва в лабораторни условия и на
полеви тест.
(3) За одобряване на типа се изпитва един
брой скоростомер.“
§ 294. Член 761 се изменя така:
„Чл. 761. Полевият тест се извършва чрез
измерване на скорост в реален трафик с цел
комплексно оценяване на факторите, влияещи върху резултатите от измерванията на
скорост та. Измерванията се извършват в
условия на променящи се скорости, гъстота
на трафика и по възможност – при различни
температури.“
§ 295. Член 762 се изменя така:
„Чл. 762. (1) Изпитването в лабораторни
условия включва:
1. изпитване на микровълновата секция,
за радарни скоростомери;
2. предварителен тест на въздействия на
електронния блок;
3. изпитване на механична издръжливост;
4. изпитване на климатична устойчивост;
5. воден тест за частите, изложени на вода;
6. проверка на точността на измерване на
разстоянието до МПС, за лазерни скоростомери;
7. проверка на точността при измерване
на скоростта.
(2) Детекторите на изображения, монтирани на контролните точки на скоростомери
за средна скорост, се изпитват само по ал. 1,
т. 2 – 5.
(3) При полеви тест на скоростомер за средна скорост се измерва базовото разстояние.
Проверяват се монтажът на детекторите на
изображения, начинът и методът за синхронизация на времето.“
§ 296. Член 763 се изменя така:
„Чл. 763. (1) Първоначалната проверка
включва:
1. проверка на контролните точки на диаграмата на излъчване на антената, за радарни
скоростомери;
2. проверка на честотния обхват, за радарните скоростомери;
3. проверка на точност при измерване на
скоростта;
4. проверка на излъчваната мощност;
5. проверка на точността на измерване
на разстоянието до МПС, за лазерни скоростомери.
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(2) При полеви тест на скоростомер за средна скорост се измерва базовото разстояние,
проверяват се монтажът на детекторите на
изображения и начинът за синхронизацията
на времето.
(3) Първоначалната проверка се извършва
в лабораторни условия и чрез полеви тест.
(4) Първоначалната проверка за скоро
стомери за средна скорост се извършва чрез
полеви тест.“
§ 297. Член 764 се изменя така:
„Чл. 764. (1) Последващата проверка включва:
1. проверка на контролните точки на диаграмата на излъчване на антената, за радарни
скоростомери;
2. проверка на честотния обхват, за радарните скоростомери;
3. проверка на точността при измерване
на скоростта;
4. проверка на точността на измерване на
разтоянието до МПС, за лазерни скоростомери.
(2) При полеви тест на скоростомер за
средна скорост се проверяват маркировката
на базовото разстояние, контролните точки
и монтажът на детекторите на изображения.
(3) Последваща проверка на скоростомери
се извършва в лабораторни условия и/или
чрез полеви тест.
(4) Последваща проверка за скоростомери за
средна скорост се извършва чрез полеви тест.“
§ 298. В чл. 767 ал. 2 се изменя така:
„(2) Анализаторът за алкохол в дъха не
трябва да отчита резултат при прекъсване на
потока на издишания въздух или при наличие
на алкохол в горните дихателни пътища.“
§ 299. В чл. 789 думата „изпитване“ се
заменя с „проверка“.
§ 300. В чл. 790, ал. 1 думата „изпитването“
се заменя с „проверката“.
§ 301. Член 791 се отменя.
§ 302. Член 792 се изменя така:
„Чл. 792. Диоптрометри, пуснати на пазара
и/или в действие, подлежат на последващи
проверки.“
§ 303. В чл. 793 основният текст се изменя
така:
„Чл. 793. Последващата проверка включва
проверка за:“.
§ 304. Раздел XXXIX се отменя.
§ 305. В глава втора се създава раздел XLа:
„Раздел XLа
Таксиметрови апарати
„Чл. 807н. (1) Таксиметровите апарати се
пускат на пазара и/или в действие след оценено
и удостоверено съответствие със съществените
изисквания, определени по реда на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на средства за измерване.
(2) Таксиметровите апарати, монтирани в
автомобил, подлежат на последващи проверки
по реда на наредбата.
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Чл. 807о. Последващата периодична проверка и проверката след ремонт на таксиметровите апарати, монтирани в автомобили,
се извършва след проверка на астрономическото време с показанието на часовника за
реално време на таксиметровия апарат при
настроена константа K, така че грешката да
е в границата на максимално допустимите
грешки, както следва:
1. за изминало време: ± 0,2 %;
2. за изминато разстояние: ± 2 %.“
§ 306. В чл. 808 се правят следните изменения:
1. В т. 1 запетаята и думите „включително
за ЕИО одобряване на типа на средства за
измерване“ се заличават.
2. В т. 2 запетаята и думите „включително
на ЕИО първоначална проверка на средства
за измерване“ се заличават.
§ 307. В чл. 810 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Главна дирекция „Мерки
и измервателни уреди“ (ГД „МИУ“) към“ се
заличават.
2. В ал. 2, т. 3 думите „изтекъл срок на валидност на одобряването на типа“ се заменят
с „продължаване на срока на валидност на
одобряването на типа, съответно на ограниченото одобряване на типа“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Заявленията за продължаване срока
на валидност на одобряването на типа, съответно на ограниченото одобряване на типа,
се подават не по-рано от шест месеца преди
изтичането на съответния срок на валидност.“
§ 308. В чл. 811 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „съответствие“
се добавя „и протоколи от изпитване“, а след
думата „подлежи“ се добавя съюзът „и“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. протоколи от изпитвания на средството
за измерване, издадени от акредитирана лаборатория или от национален метрологичен
институт;“
б) точки 2 и 3 се отменят.
§ 309. Създават се чл. 811а и 811б:
„Чл. 811а. При продължаване на срока на
валидност на одобряването на типа, съответно на ограниченото одобряване на типа на
средствата за измерване, заявителят прилага
техническото досие на одобреното/ограничено
одобреното средство за измерване и декларира
писмено, че няма изменения по отношение на
одобрения/ограничено одобрения тип.
Чл. 811б. (1) Когато средството за измерване
е със софтуер, който е определящ за метрологичните характеристики, софтуерът трябва да
подлежи на идентифициране като съответно
програмно осигуряване, идентификацията
му да се извършва лесно, да е защитен и да
съхранява данни за евентуална намеса.
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(2) Данните от измерване, софтуерът по
ал. 1 и данните за метрологичните характеристики, които се съхраняват или предават,
трябва да бъдат защитени срещу случайна
или умишлена намеса.
(3) Метрологичните характеристики на
средство за измерване не трябва да се влияят
от свързването на друго устройство към него,
от характеристиките на свързваното устройство или от устройство, което е свързано
дистанционно с него.
(4) Когато средството за измерване е снабдено със софтуер, който осигурява и други
функции, освен измервателните, частта от
софтуера, която е определяща за метрологичните характеристики, трябва да подлежи
на идентифициране и да не се влияе от средството за измерване.“
§ 310. В чл. 812 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При модификация или допълнение на
одобрен тип и при продължаване на срока на
валидност на одобряването на типа, съответно
на ограниченото одобряване на типа, срокът
за прегледа по ал. 1 е 20 дни от датата на
подаване на заявлението.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) При пълнота и съответствие на представените документи към заявлението по чл. 810,
ал. 4 се представя мотивирано предложение
до председателя на БИМ за продължаване на
срока на валидност на одобрения тип, съответно на ограниченото одобряване на типа.
(6) При установяване на несъответствия в
представените документи към заявлението по
чл. 810, ал. 4 се представя мотивирано предложение до председателя на БИМ за отказ
за продължаване на срока на валидност на
одобрения тип, съответно на ограниченото
одобряване на типа.“
§ 311. Член 813 се изменя така:
„Чл. 813. (1) При пълнота и съответствие
в представените документи по чл. 810 и 811
се определят:
1. изпитванията, на които трябва да се
подложи типът средство за измерване, в зависимост от методите за контрол съгласно
глава втора;
2. лабораториите, в които да се извършат
изпитванията съгласувано със заявителя;
3. сроковете за представяне на образците
от типа средство за измерване в лабораториите на БИМ.
(2) Когато заявлението е за модификация
или допълнение на одобрен тип по чл. 812,
ал. 2, се извършва преглед на съдържанието
и оценка на приложимостта на резултатите
от изпитване.
(3) При положително заключение по ал. 2
резултатите могат да бъдат приети, без да се
извършва повторно изпитване.“
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§ 312. В чл. 814 след думите „типа му“ се
поставя запетая и се добавя „включително
изследване на софтуера по чл. 811б“ и се
поставя запетая.
§ 313. В чл. 815 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 813, т. 3“ се заменят
с „чл. 813, ал. 1, т. 3“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато изпитването се извършва в
случаите по чл. 27 ЗИ, заявителят трябва да
осигури:
1. доказателства за проследимост на еталоните и измервателното оборудване, които
ще бъдат използвани при изпитването;
2. необходимите условия за извършване
на изпитването.“
§ 314. В чл. 817, ал. 3 се създава т. 3:
„3. описание на защитата на софтуера срещу
случайна или умишлена намеса в случаите
по чл. 811б.“
§ 315. В чл. 818 се създава ал. 5:
„(5) Допълнението за продължаване на
срока на валидност на удостоверението за
одобрен тип съдържа:
1. данните по чл. 817, ал. 2, т. 1 – 4 и ал. 3;
2. датата на издаване на първоначалното
удостоверение за одобрен/ограничено одобрен тип;
3. датата на издаване на допълнението за
продължаване на срока на валидност на удостоверение за одобрен/ограничено одобрен тип;
4. срока на валидност на издаденото допълнение.“
§ 316. Член 824 се отменя.
§ 317. Членове 827 и 828 се отменят.
§ 318. В чл. 829 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или по чл. 827“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „или по чл. 827“ се заличават.
§ 319. Създава се чл. 831а:
„Чл. 831а. Документите по чл. 810, 811, 811а
и 823 могат да бъдат подавани и по електронен път при условията и по реда на Закона за
електронния документ и електронния подпис
и Закона за електронното управление.“
§ 320. В чл. 832 думите „ГД „МИУ“ се
заменят с „БИМ“.
§ 321. Член 833 се изменя така:
„Чл. 833. На вписване в регистъра на одобрените за използване типове средства за
измерване подлежат:
1. одобрените по реда на наредбата типове
средства за измерване, компоненти, спомагателно оборудване и допълнителни устройства
към тях;
2. типове средства за измерване, чието
одобряване е отменено;
3. типове средства за измерване по чл. 1а,
ал. 4.“
§ 322. Член 834 се изменя така:
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„Чл. 834. В регистъра на одобрените за
използване типове средства за измерване се
вписват данните от:
1. удостоверението за одобрен тип по
чл. 817, ал. 2;
2. допълнението към удостоверението за
одобрен тип по чл. 818, ал. 2 и 5.“
§ 323. Създава се чл. 834а:
„Чл. 834а. (1) Лицата, които пускат на пазара
и/или в действие средства за измерване по
чл. 1а, ал. 4, ги заявяват в БИМ за вписване в
Регистъра на одобрените за използване типове
средства за измерване.
(2) За вписване в регистъра се предоставя
следната информация:
1. наименование, тип и производител на СИ;
2. технически и метрологични характеристики на типа;
3. изображение на знака за одобрен тип;
4. изображение на знака за първоначална
проверка, ако е приложимо.“
§ 324. В чл. 835 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Първоначална проверка се извършва
и на средства за измерване с ЕИО одобрен
тип и с нанесена маркировка съгласно приложение № 48а, на които не е извършена ЕИО
първоначална проверка.
(4) Първоначална проверка се извършва
и на средства за измерване, признати и вписани в регистъра по чл. 834а, на които не е
извършена такава.“
§ 325. В чл. 837 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „глава трета“ се заменят
с „глава втора“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато първоначалната проверка се
извършва в случаите по чл. 27 ЗИ, заявителят:
1. осигурява доказателствата и условията
по чл. 815, ал. 3;
2. заплаща държавна такса за проверка.“
§ 326. В чл. 839 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ГД „МИУ“ се заменят
с „БИМ“, а думите „председателя на БИМ“
се заменят с „председателя на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор
(ДАМТН)“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 835, ал. 3 към заявлението се прилага копие от ЕИО удостоверение за одобрен тип, придружено от превод
на български език.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Документите по ал. 1 могат да бъдат
подавани и по електронен път при условията
и по реда на Закона за електронния документ
и електронния подпис и Закона за електронното управление.“
§ 327. В чл. 841 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „глава трета“ се заменят
с „глава втора“.
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2. В ал. 2 след ду мите „първоначална
проверка“ се добавя „или в съответствие с
наредбите по чл. 7 от Закона за техническите
изисквания към продуктите“.
3. В ал. 3 след думата „методите“ се поставя
запетая и се добавя „определени в глава втора,
и/или“, а съюзът „и“ се заличава.
4. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Последваща проверка се извършва и
на средства за измерване, пуснати на пазара
и/или в действие с ЕИО одобрен тип и/или
ЕИО първоначална проверка, марк ирани
със знаци съгласно приложение № 48а и/или
приложение № 51а.
(5) Последваща проверка се извършва и на
средства за измерване, вписани в регистъра по
чл. 834а и пуснати на пазара и/или в действие.
(6) Последваща проверка се извършва и
на средства за измерване по чл. 811б, на които е извършена промяна на параметри или
настройки, влияещи на метрологичните им
характеристики.“
§ 328. В чл. 842 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ГД „МИУ“ се заменят
с „БИМ“.
2. В ал. 2:
а) точка 6 се отменя;
б) точка 8 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Заявленията за периодични проверки
на средствата за измерване се подават не
по-късно от 14 дни преди изтичането на срока
на валидност на първоначалната проверка.
При периодични проверки, извършвани от
БИМ, заявлението се подава еднократно.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато проверката се извършва от
БИМ при промяна на мястото на използване
на средството за измерване или на седалището на лицето, което използва средството за
измерване, заявителят подава ново заявление
за последваща периодична проверка по реда
на ал. 1.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Лицето, което използва средството за
измерване, представя уведомление в БИМ при
прекратяване на дейността си или при преустановяване на използването на средството
за измерване.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 329. В чл. 842а, ал. 10, изречение второ
думите „в Официалния бюлетин“ се заменят
с „на сайта“.
§ 330. Създава се чл. 842б:
„Чл. 842б. Документите по чл. 842, ал. 1 и
по чл. 842а, ал. 1 могат да бъдат подавани и
по електронен път при условията и по реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното
управление.“
§ 331. В чл. 843 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проверката на средствата за измерване след ремонт или извършена промяна
на параметри или настройки, влияещи на
метрологичните им характеристики, или в
случай на унищожаване на знака от предходна проверка се извършва в 14-дневен срок от
датата на заявяване.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Последващата проверка, заявена по
желание на лицето, което използва средството
за измерване, се извършва в срок не по-дълъг
от 3 месеца от датата на заявяване.“
4. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с оценено
съответствие със съществените изисквания
по реда на ЗТИП се извършва след изтичане
на един период на валидност на последващата
проверка считано от годината на нанасяне на
маркировката за съответствие СЕ и допълнителната метрологична маркировка, а на средства за измерване с оценено съответствие със
съществените изисквания – по реда на ЗМИ,
считано от годината на пускане в употреба.
(6) Първата последваща периодична проверка на средства за измерване с ЕИО одоб
рен тип и ЕИО първоначална проверка се
извършва след изтичане на един период на
валидност на последващата проверка считано
от годината на извършване на ЕИО първоначална проверка.“
§ 332. В чл. 845 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Когато последващата проверка се извършва в случаите по чл. 27 ЗИ, се прилага
чл. 837, ал. 4.“
2. Досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3 и в тях думите „на ГД „МИУ“ се
заменят с „към БИМ“.
§ 333. В чл. 846 т. 2а се отменя.
§ 334. В чл. 848 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „глава трета“ се заменят
с „глава втора“.
2. В ал. 4 думите „съгласно глава трета“
се заличават.
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 335. В чл. 849 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „глава трета“ се заменят
с „глава втора“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Зна к за послед ва ща п роверк а на
средства за измерване с оценено съответствие се поставя на местата, определени от
производителя, когато лицето, извършващо
проверката, има информация за това. Когато
лицето, извършващо проверката, няма такава
информация, знакът се поставя в близост до
СЕ маркировката.“
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3. Създава се ал. 3:
„(3) Знаците по ал. 1 и 2 трябва да се разрушават при опит за повторно използване.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 336. Член 850 се изменя така:
„Чл. 850. (1) Носители на знаците могат
да бъдат марки за залепване, пломби или
релефни или плоски печати.
(2) Марките за залепване по чл. 846, т. 4 и
5 трябва да бъдат метализирани, холографски.“
§ 337. Член 851 се изменя така:
„Чл. 851. (1) Индивидуалните номера на
знаците за проверка, зачислени на служителите
в ГД „МИУ“ със заповед на председателя на
БИМ, се публикуват на сайта на БИМ.
(2) Индивидуалните номера на знаците
за проверка, зачислени на оправомощените
лица в заповедта за оправомощаването им,
се публикуват на сайта на ДАМТН.“
§ 338. В § 1 на допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 думите „комунални цели“ се заменят с „битова, търговска употреба и употреба
в леката промишленост“.
2. В т. 7 думите „комунални цели“ се заменят с „битова, търговска употреба и упот
реба в леката промишленост“ и думите „до
1,5 m 3/h“ се заменят с „до 3,0 m 3/h“.
3. В т. 8 думите „комунални цели“ се заменят с „битова, търговска употреба и употреба
в леката промишленост“.
4. В т. 9 думите „комунални цели“ се заменят с „битова, търговска употреба и употреба
в леката промишленост“.
5. Създават се т. 10 – 17:
„10. „Въздушна керма“ е специално название на погълната доза във въздуха съгласно
Международната система на единиците – SI.
Погълната доза от каквото и да е йонизиращо
лъчение е отношението на енергията, предадена на веществото от йонизиращи частици,
и масата на веществото в мястото на интерес.
11. „ЕИО одобряване на типа“ и „ЕИО
първоначална проверка“ се извършват на
средства за измерване в обхвата на техничес
ките директиви към Директива 2009/34/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
23 април 2009 г. относно общите разпоредби за измервателните уреди и за методите за метрологичен контрол (ОВ, L 106/7
от 28.4.2009 г.) от компетентни органи на
държавите – членки на ЕС, обявени пред
Европейската комисия. С ЕИО одобряване
на типа и/или ЕИО първоначална проверка
могат да бъдат пускани на пазара и/или в
действие теглилки, манометри за автомобилни гуми, алкохоломери и ареометри за алкохол, термометри, използвани за определяне
на алкохолната концентрация, средства за
измерване на хектолитрова маса и водомери
за нечиста студена вода.
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12. „Импеданс“ е физична величина, въведена в анализа на линейни електрически
вериги при синусоидален ток. Импедансът е
обобщение на електрическото съпротивление,
включващ всички загуби от активни, индуктивни и капацитивни съставки във веригите.
13. „Интерполация“ в числовия анализ
е метод на конституиране на нови числови
стойности в област от множество на изолирани точки от известни числови стойности.
14. „Интерфейс“ е електрична, електронна, електромагнитна или оптична система,
включваща или не софтуер, която дава възможност за взаимна свързаност или обмен
на сигнали между съоръжения, свързани чрез
него, при спазване на съответните технически
спецификации.
15. „Отношението пик/комптън“ (за линията 1332 кеV на 60 Со) е отношението на
височината на линията на пълното поглъщане
на енергията за 60 Со, измерена при 1332
кеV, към средната височина на съответното
Комптоново плато между 1040 кеV и 1096 кеV.
16. „Флуктуации на показанията“ са случайни отклонения на показанията от средната
стойност.
17. „Хистерезис“ е свойството на една
функция f(x) да има различно поведение при
повишаване и последващо намаляване на
променливата х.“
§ 339. В § 5а от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „водомери“ се
добавя „за чиста студена и топла вода“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
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„(3) Допълнения към удостоверение за
одобрен тип на средствата за измерване по
ал. 1 се издават, когато се отнасят до осъвременяване или подобряване на измервателния
софтуер, без това да повлиява техническите
и метрологичните характеристики на СИ.
Срокът на валидност на допълнението е със
срока на валидност на издаденото удостоверение за одобрен тип, но не по-късно от
30 октомври 2016 г.
(4) Коригиращите уст ройства за обем
в употреба, за типа на които е издадено
удостоверение по реда на ал. 3, могат да се
привеждат в съответствие с изискванията на
издаденото удостоверение в срок до 3 месеца
от издаването му.“
§ 340. Наименованието на приложение № 1
към чл. 18 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2“.
§ 341. Наименованието на приложение № 2
към чл. 19, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2“.
§ 342. Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1
се отменя.
§ 343. Наименованието на приложение № 4
към чл. 35 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1“.
§ 344. Приложения № 5 – 11 се отменят.
§ 345. Приложение № 15 се отменя.
§ 346. В приложение № 15а се правят
следните изменения:
1. Наименованието се изменя така:
„Приложение № 15а
към чл. 172а, 273б, 495г, 675а и 842а“.

2. Таблицата за Метод „Б“ се изменя така:
„Двустепенен извадков план
Големина
на извадката

№
по
ред

Големина
на партидата

Извадка

1.

до 1200

първа

2.

от 1201

3.
4.

Общ
брой в
извадката

Брой
дефектни средства за измерване

1

приемател- число на
критерий
но число отхвърляне за втора
(с)
(d)
извадка 2
32

32

0

2

втора

32

64

1

2

първа

50

50

1

4

до 3200

втора

50

100

4

5

от 3201

първа

80

80

2

5

до 10 000

втора

80

160

6

7

от 10 001

първа

125

125

5

9

до 35 000

втора

125

250

12

13

1
2 до 3
2 до 4
6 до 8

“
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§ 347. Приложения № 21 – 24 се отменят.
§ 348. Приложения № 26 и 27 се отменят.
§ 349. Наименованието на приложение
№ 25 към чл. 461, чл. 484, ал. 4 и 5 и чл. 508
се изменя така:
„Приложение № 25
към чл. 461“.
§ 350. Наименованието на приложение
№ 28 към чл. 469 се изменя така:
„Приложение № 28
към чл. 461, ал. 1, т. 4 и чл. 469“.
§ 351. В приложение № 31 към чл. 558 и 559
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Класове и обхвати на измерване на газоанализаторите на отработени
газове от моторни превозни средства“:
а) в наименованието думите „обхвати на
измерване“ се заменят с „минимални обхвати
на измерване“;
б) в таблицата се правят следните изменения:
аа) в колона „Компонент“, на ред трети
„Въглеводороди“ думите „(% по обем)“ се
заменят с „(ppm по обем)“;
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бб) в колона „Клас I“ думите „Клас I“ се
заменят с „Клас 0 и I“;
вв) в колона „Клас I“, на ред трети думите
„от 0 до 0,2“ се заменят с „от 0 до 2000“ и
на ред пети думите „до 0,8“ се заменят с „от
0,8 до 1,2“;
гг) в колона „Клас II“, на ред трети думите
„от 0 до 0,2“ се заменят с „от 0 до 2000“.
2. В таблица „Максимално допустими
скални интервали на газоанализаторите на
отработени газове от моторни превозни средства“ се правят следните изменения:
а) в колона две „Клас I“ думите „Клас І“
се заменят с „Клас 0 и I“;
б) в колона две „Клас I“, на ред четвърти
„Кислород“ числото „0,02“ се заменя с „0,01“;
в) в колона две, на ред пети „Ламбда“
числото „0,01“ се заменя с „0,001“.
3. В таблица „Максимално допустими грешки при изпитване и първоначална проверка
на газоанализатори на отработени газове от
МПС“ в наименованието думите „изпитване
и“ се заличават.
4. Таблица „Максимално допустими грешки
при последващи проверки на газоанализатори
на отработени газове от МПС“ се изменя така:

„
Клас

Грешка

Максимално допустими грешки
CO

0

абсолютна

± 0,03 % по обем ± 0,5 % по обем

относителна
I

± 5 %

абсолютна

± 5 %

± 0,06 % по обем ± 0,5 % по обем

относителна
II

CO2

абсолютна

O2

HC

± 0,1 % по обем

± 10 ppm по обем

± 5 %

± 5 %

± 0,1 % по обем

± 12 ppm по обем

± 5 %

± 5 %

± 5 %

± 5 %

± 0,2 % по обем

± 1,0 % по обем

± 0,2 % по обем

± 30 ppm по обем

± 10 %

± 10 %

± 10 %

± 10 %

относителна

Забележка. Абсолютните грешки са изразени в % по обем (за въглеводороди – в ppm по обем) от
действителната стойност, а относителните грешки – (в %).“

§ 352. В приложение № 32 към чл. 566, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица „Сертифицирани стойности на газовите смеси, използвани за изпитване и проверка на газоанализатори на отработени газове от МПС“ в наименованието думите „изпитване
и“ се заличават.
2. В таблицата се създават колони 4 и 5:
„
Обемни части
4

5

0,5 % по обем

3,5 % по обем

14 % по обем

-

100 ppm по обем

1000 ppm по обем

0 % по обем

-

“
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§ 353. Приложение № 33 към чл. 669, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 33
към чл. 669, т. 1
Eлектромеханични електромери за активна енергия с клас на точност 0,5; 1 и 2
Гранични стойности на процентната грешка при промяна на тока (еднофазни електромери
и многофазни електромери с уравновесени товари)
Стойност на тока

Фактор на
мощността

Гранични стойности на процентната грешка за електромери клас

За директно свързани За електромери, свързани
електромери
през трансформатори

0,5

1

2

0, 05 I b ≤ I < 0,1I b *

0, 02 I n ≤ I < 0, 05 I n *

1

±1,0

±1,5

±2,5

0,1I b ≤ I ≤ I max

0, 05 I n ≤ I ≤ I max

1

±0,5

±1,0

±2,0

0,1I b ≤ I < 0, 2 I b

0, 05 I n ≤ I < 0,1I n

0,5 индуктивен
0,8 капацитивен

±1,3
±1,3

±1,5
±1,5

±2,5
-

0, 2 I b ≤ I ≤ I max

0,1I n ≤ I ≤ I max

0,5 индуктивен
0,8 капацитивен

±0,8
±0,8

±1,0
±1,0

±2,0
–

0,25 индуктивен
0,85 капацитивен

±2,5
±1,5

±3,5
±2,5

–
–

По специално изискване от потребителя

0, 2 I b ≤ I ≤ I b

0,1I n ≤ I ≤ I n

*При последваща проверка не се извършва.
Гранични стойности на процентната грешка при промяна на тока (многофазни електромери, натоварени еднофазно, но с уравновесени многофазни напрежения, приложени към напреженовите
вериги)
Стойност на тока

Фактор на
мощността

Гранични стойности на процентната грешка за електромери клас

За директно свързани За електромери, свързани
електромери
през трансформатори

0,5

1

2

1

±1,5

±2,0

±3,0

0, 2 I b ≤ I < I b

0,1I n ≤ I < I n

0,5 I b

0, 2 I n

0,5 индуктивен

±1,5

±2,0

–

Ib

In

0,5 индуктивен

±1,5

±2,0

±3,0

I b ≤ I ≤ I max

I n ≤ I ≤ I max

1

–

–

±4,0

Разликата между процентните грешки на електромера, когато е натоварен с еднофазен товар и
уравновесен многофазен товар при базов ток I b и фактор на мощността единица – при директно
свързани електромери, съответно при номинален ток I n и фактор на мощността единица – за електромери, свързани през трансформатори, не трябва да бъде по-голяма от 1 %, 1,5 % и 2,5 % съответно
за електромери от класове 0,5, 1 и 2.
Изпитвателният ток трябва да бъде прилаган последователно към всеки елемент.
Електромеханични електромери за активна енергия с индекси за класове А и В
Граници на процентната грешка при предписани условия (еднофазни електромери и многофазни
електромери с уравновесен товар)
Стойност на тока за електромери за
директно свързване или електромери,
работещи чрез трансформатор

Фактор
на мощност

I min ≤ I < Itr
Itr ≤ I ≤ I max

Граници на процентна грешка
за електромери с индекс за клас
А

В

1

± 2,5

± 1,5

0,5 ind…1…cap 0,8

± 2,0

± 1,0

Забележка. За връзките I min/Itr и I max /Itr виж EN 50470-1, таблица 3.
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Граници на процентната грешка при предписани условия (многофазни електромери, натоварени еднофазно, но с уравновесени многофазни напрежения, приложени към напреженовите вериги)
Стойност на тока за електромери за
директно свързване или електромери,
работещи чрез трансформатор

Фактор
на мощност

5Itr ≤ I ≤ I max

0,5 ind…1

Граници на процентна грешка
за електромери с индекс за клас
А

В

± 3,0

± 2,0

Забележка. За връзката I max /Itr виж БДС EN 50470-1, таблица 3.
Разликата между процентните грешки на електромера, когато е натоварен с еднофазен товар и
уравновесен многофазен товар при предписан ток I ref и фактор на мощността единица, не трябва да
надвишава 2,5%, 1,5% и 1% съответно за електромери от клас индекс А, В и С.“

§ 354. Приложение № 34 към чл. 669, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 34
към чл. 669, т. 2
Статични електромери за активна енергия
Гранични стойности на процентната грешка при промяна на тока (еднофазни електромери и многофазни електромери с уравновесени товари)
Клас на точност 0,2S и 0,5S
Стойност на тока

Фактор
на мощността

Гранични стойности на процентната грешка за електромери клас
0,2S

0,5S

0, 01I n ≤ I < 0, 05 I n

1

±0,4

±1,0

0, 05 I n ≤ I ≤ I max

1

±0,2

±0,5

0, 02 I n ≤ I < 0,1I n

0,5 индуктивен
0,8 капацитивен

±0,5
±0,5

±1,0
±1,0

0,1I n ≤ I ≤ I max

0,5 индуктивен
0,8 капацитивен

±0,3
±0,3

±0,6
±0,6

0,25 индуктивен

±0,5

±1,0

0,5 капацитивен

±0,5

±1,0

По специално изискване от потребителя

0,1I n ≤ I ≤ I max

Клас на точност 1 и 2
Стойност на тока

Фактор
на мощността

За директно свързани За електромери, свърелектромери
зани през трансформатори

Гранични стойности на процентната грешка за електромери клас
1

2

0, 05 I b ≤ I < 0,1I b

0, 02 I n ≤ I < 0, 05 I n

1

±1,5

±2,5

0,1I b ≤ I ≤ I max

0, 05 I n ≤ I ≤ I max

1

±1,0

±2,0

0,1I b ≤ I < 0, 2 I b

0, 05 I n ≤ I < 0,1I n

0,5 индуктивен
0,8 капацитивен

±1,5
±1,5

±2,5
-

0, 2 I b ≤ I ≤ I max

0,1I n ≤ I ≤ I max

0,5 индуктивен
0,8 капацитивен

±1,0
±1,0

±2,0
-

0,25 индуктивен

±3,5

-

0,5 капацитивен

±2,5

-

По специално изискване от потребителя

0, 2 I b ≤ I ≤ I b

0,1I n ≤ I ≤ I n
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Гранични стойности на процентната грешка при промяна на тока (многофазни електромери,
натоварени еднофазно, но с уравновесени многофазни напрежения, приложени към напреженовите вериги)
Клас на точност 0,2S и 0,5S
Стойност на тока

Фактор
на мощността

Гранични стойности на процентната
грешка за електромери клас
0,2S

0,5S

0, 05 I n ≤ I ≤ I max

1

±0,3

±0,6

0,1I n ≤ I ≤ I max

0,5 индуктивен

±0,4

±1,0

Разликата между процентните грешки на електромера, когато е натоварен с еднофазен товар и
уравновесен многофазен товар при номинален ток I n и фактор на мощността единица, не трябва да
бъде по-голяма от 0,4 % и 1,0 % съответно за електромери от класове 0,2S и 0,5S. Изпитвателният
ток трябва да бъде прилаган последователно към всеки елемент.
Клас на точност 1 и 2
Стойност на тока

Фактор
на мощността

Гранични стойности на процентната
грешка за електромери клас

За директно свързаЗа електромери,
ни електромери
свързани през трансформатори

1

2

0,1I b ≤ I ≤ I max

0,5 I n ≤ I ≤ I max

1

±2,0

±3,0

0.2 I b ≤ I ≤ I max

0.1I n ≤ I ≤ I max

0,5 индуктивен

±2,0

±3,0

Разликата между процентните грешки на електромера, когато е натоварен с еднофазен товар
и уравновесен многофазен товар при базов ток I b и фактор на мощността единица при директно
свързани електромери, съответно при номинален ток I n и фактор на мощността единица за електромери, свързани през трансформатори, не трябва да бъде по-голяма от 1,5 % и 2,5 % съответно за
електромери от класове 1 и 2.
Изпитвателният ток трябва да бъде прилаган последователно към всеки елемент.

Статични електромери за активна енергия с индекси за класове А, В и С
Граници на процентната грешка при предписани условия (еднофазни електромери и многофазни
електромери с уравновесени товари)
Стойност на тока за електромери за директно свързване или
електромери, работещи чрез
трансформатор
I min ≤ I < Itr
Itr ≤ I ≤ I max

Фактор
на мощността
1
0,5 ind…1…cap 0,8

Граници на процентна грешка
за електромери с индекс за клас
А

В

С

± 2,5

± 1,5

± 1,0

± 2,0

± 1,0

± 0,5

Забележка. За връзките I min/Itr и I max /Itr виж EN 50470-1, таблица 3.
Граници на процентната грешка при предписани условия (многофазни електромери, натоварени еднофазно, но с уравновесени многофазни напрежения, приложени към напреженовите вериги)
Стойност на тока за електромери за директно свързване или
електромери, работещи чрез
трансформатор
Itr ≤ I ≤ I max

Фактор
на мощността
0,5 ind…1

Граници на процентна грешка
за електромери с индекс за клас
А

В

С

±3,0

± 2,0

± 1,0

Забележка. За връзката I max /Itr виж БДС EN 50470-1, таблица 3.
Разликата между процентните грешки на електромера, когато е натоварен с еднофазен товар и
уравновесен многофазен товар, при предписан ток I ref и фактор на мощността единица, не трябва да
надвишава 2,5 %, 1,5 % и 1 % съответно за електромери от клас индекс А, В и С.“
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§ 355. Приложение № 35 към чл. 669, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 35
към чл. 669, т. 3
Статични електромери за реактивна енергия
Гранични стойности на процентната грешка при промяна на тока (многофазни електромери, натоварени еднофазно, но с уравновесени многофазни напрежения, приложени към напреженовите вериги)

sin ϕ

Стойност на тока
За директно свързани За електромери, свърелектромери
зани през трансформатори

(индуктивен или
капацитивен)

Гранични стойности на процентната
грешка за електромери клас
2

3

0, 05 I b ≤ I < 0,1I b

0, 02 I n ≤ I < 0, 05 I n

1

±2,5

±4,0

0,1I b ≤ I ≤ I max

0, 05 I n ≤ I ≤ I max

1

±2,0

±3,0

0,1I b ≤ I < 0, 2 I b

0, 05 I n ≤ I < 0,1I n

0,5

±2,5

±4,0

0, 2 I b ≤ I ≤ I max

0,1I n ≤ I ≤ I max

0,5

±2,0

±3,0

0, 2 I b ≤ I ≤ I max

0,1I n ≤ I ≤ I max

0,25

±2,5

±4,0

Гранични стойности на процентната грешка при промяна на тока (многофазни електромери, натоварени еднофазно, но с уравновесени многофазни напрежения, приложени към напреженовите вериги)

sin ϕ

Стойност на тока

(индуктивен или
За директно свързани За електромери, свър- капацитивен)
електромери
зани през трансформатори

Гранични стойности на процентната
грешка за електромери клас
2

3

0,1I b ≤ I ≤ I max

0,5 I n ≤ I ≤ I max

1

±3,0

±4,0

0.2 I b ≤ I ≤ I max

0.1I n ≤ I ≤ I max

0,5

±3,0

±4,0

Разликата между процентните грешки на електромера, когато е натоварен с еднофазен товар и
уравновесен многофазен товар при базов ток I b и sin ϕ = 1 при директно свързани електромери, съответно при номинален ток I n и sin ϕ = 1 за електромери, свързани през трансформатори, не трябва
да бъде по-голяма от 2,5 % и 3,5 % съответно за електромери от класове 2 и 3.
Изпитвателният ток трябва да бъде прилаган последователно към всеки елемент.“

§ 356. Приложение № 36 към чл. 681, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 36
към чл. 681, т. 1
Гранични стойности на токовата грешка и на фазовото изместване за измервателни токови
трансформатори
Гранични стойности на токовата грешка и на фазовото изместване за измервателни токови трансформатори с клас на точност 0,1; 0,2; 0,5 и 1

Клас на
точност

Фазово изместване в минути и сантирадиани
при проценти от обявения ток

Токова грешка в % при проценти от обявения ток
5

20

100

120

в минути
5

20

100

в сантирадиани
120

5

20

100

120

0,1

±0,4

±0,2

±0,1

±0,1

±15

±8

±5

±5

±0,45

±0,24

±0,15

±0,15

0,2

±0,75

±0,35

±0,2

±0,2

±30

±15

±10

±10

±0,9

±0,45

±0,3

±0,3

0,5

±1,5

±0,75

±0,5

±0,5

±90

±45

±30

±30

±2,7

±1,35

±0,9

±0,9

1,0

±3,0

±1,5

±1,0

±1,0

±180

±90

±60

±60

±5,4

±2,7

±1,8

±1,8
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Гранични стойности на токовата грешка за измервателни токови трансформатори с клас на точност 3 и 5
Токова грешка в % при проценти от обявения ток
50
120
± 3
± 3
± 5
± 5

Клас на точност
3
5

Гранични стойности на токовата грешка и на фазовото изместване за токови трансформатори с
клас на точност 0,2S и 0,5S
Клас
на точност

Фазово изместване в минути и сантирадиани
при проценти от обявения ток

Токова грешка в % при проценти от обявения ток
1

5

в минути

в сантирадиани

20

100

120

1

5

20

100

120

1

5

20

100

120

0,2S

±0,75 ±0,35

±0,2

±0,2

±0,2

±30

±15

±10

±10

±10

0,9

0,45

0,3

0,3

0,3

0,5S

±1,5

±0,5

±0,5

±0,5

±90

±45

±30

±30

±30

2,7

1,35

0,9

0,9

0,9

±0,75

“

§ 357. Приложение № 37 към чл. 681, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 37
към чл. 681, т. 2
Гранични стойности на напреженовата грешка и на фазовото изместване за измервателни
напреженови трансформатори
Гранични стойности на напреженовата грешка и на фазовото изместване за измервателни напреженови трансформатори при напрежения 80 %, 100 % и 120 % от обявеното напрежение
Клас на
точност

Напреженова грешка в проценти

0,1

± 0,1

Фазово изместване
в минути

в сантирадиани

± 5

± 0,15

0,2

± 0,2

± 10

± 0,3

0,5

± 0,5

± 20

± 0,6

1,0

± 1,0

± 40

± 1,2

3,0

± 3,0

Не е определено

Не е определено

“
§ 358. В приложение № 41 думата „изпитването“ се заменя с „проверките“.
§ 359. Приложения № 44 – 46 се отменят.
§ 360. Наименованието на приложение
№ 48а към чл. 846, т. 1а се изменя така:
„Приложение № 48а
към чл. 835, ал. 3, чл. 841,
ал. 4 и чл. 846, т. 1а“.
§ 361. Приложение № 49а се отменя.
§ 362. Наименованието на приложение
№ 51а към чл. 846, т. 4а се изменя така:
„Приложение № 51а
към чл. 841, ал. 4 и чл. 846, т. 3“.
§ 363. В приложение № 52 към чл. 846, т. 5
в „Забележки“ се създава т. 4:
„4. В полето под „ВАЖИ ДО:“ се нанасят
трайно месецът и последните две цифри от
годината на валидност на проверката.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 364. Везни с автоматично действие,
предназначени за измерване на масата на
предварително опаковани количества продукти при производството им или при пряка
продажба, подлежат на последваща проверка
в статичен режим до 31 декември 2015 г. на
мястото на употреба при нормални условия
на работа за установяване на съответствието
с максимално допустимите грешки съгласно:
1. OIML R 51 за автоматични сортиращи
везни.
2. OIML R 61 за автоматични гравиметрични дозатори.
§ 365. Вторични електронни преобразуватели за измерване на разход на газ, пуснати
в употреба преди влизането в сила на постановлението, се проверяват за съответствие с
максимално допустимите грешки, посочени
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в удостоверението им за одобрен тип, в срок
до 31 декември 2024 г.
§ 366. Обемни разходомери за течности,
различни от вода, от одобрен тип, монтирани
в измервателни системи към автоцистерни и
пуснати в употреба с първоначална проверка
преди влизането в сила на постановлението,
подлежат на последваща проверка за съответствие с максимално допустимите грешки,
посочени в удостоверението им за одобрен тип,
в срок до 31 декември 2024 г. Последващата
проверка се извършва без демонтиране от измервателната система, към която са монтирани.
§ 367. Извършени те по реда на д ру г и
нормативни актове до влизането в сила на
постановлението първонача лни проверк и
запазват действието си, а неприключилите
производства се довършват по досегашния ред.
§ 368. В глава втора раздел IV „Теглилки“ с чл. 85 – 94, раздел XI „Манометри за
автомобилни гуми“ с чл. 210 – 224 и раздел
XXIV „Средства за измерване на хектолитрова
маса“ с чл. 567 – 577 се отменят считано от
1 декември 2015 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2055

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62
ОТ 19 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2015 г.,
както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по:
а) Политика в областта на ефективното
събиране на всички държавни приходи, Бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“ – с 4 400 000 лв.;
б) Бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т рация“ – с 2 100 000 лв.;
2. у величение на у твърдените разходи
по Политика в област та на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма, Бюджетна програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“ – с 6 500 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
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финанси и чл. 76, ал 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2056

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ОТ 19 МАРТ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 237 на
Министерския съвет от 2013 г. за изменение
на Наредбата за изискванията към етикети
рането, маркировката и външното оформле
ние на тютюневите изделия и за определяне
на стандарти за извършване на оценка на
съответствието на съдържанието на вредни
съставки в цигарите, приета с Постановление
№ 184 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 92 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 9 думите „28 март 2016 г.“ се заменят
с „20 май 2017 г.“.
2. В § 10 думите „28 март 2016 г.“ се заменят с „20 май 2017 г.“.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Постановлението въвежда разпоредбите на Директива 2014/39/ЕС на Комисията
от 12 март 2014 г. за изменение на Директива
2012/9/ЕС по отношение на срока за нейното
транспониране и края на преходния период
(OB, L 73/3 от 13 март 2014 г.).
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2057

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ОТ 19 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2015 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
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за 2015 г. в размер 558 000 лв. за осигуряване
на аварийно-спасително оборудване и индивидуални предпазни средства, необходими
при участие на подразделения, екипажи и
вертолети от Българската армия в аварийноспасителни операции при бедствия, аварии и
катастрофи, съгласно приложението.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка
на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи, в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
по чл. 1, ал. 2, т. 4.1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ по бюджета на Министерството
на отбраната за 2015 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
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Закона за държавния бюджет на Република
България за 2015 г.
Чл. 4. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2015 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

РАЗЧЕТ
за необходимите финансови средства за аварийно-спасително оборудване и индивидуални предпазни
средства, необходими при участие на подразделения, екипажи и вертолети от Българската армия в
аварийно-спасителни операции при бедствия, аварии и катастрофи
№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ

ВВС
(брой)

ВМС
(брой)

СВ
Eдинична
(брой)
цена
(в лв.)

Общо
(в лв.)

8

6

850

11 900

6

3 330

19 980

240

2 880

1.

Преносима радиостанция с „Hands free“, водоустойчива, честотно съвместима с радиостанциите на
вертолета и осигуряваща на спасителите постоянна
връзка с екипажа; избор след одобрение от специ
алисти за съвместимост на модела с необходимите
изисквания

2.

Водоустойчива персонална радиостанция с възможност за свръзка с екипажа на вертолета и
със системата COSPAS-SARSAT в случай на бедствие AN/PRC-149 Personal Locator Beacon/Voice
Transceivers (PLBVT)

3.

Предпазна каска, съвместима с преносимата ра
диостанция с „Hands free“

12

4.

„Rescue Basket“ (спасителни кошници) – комплект,
за извличане с лебедката на вертолета на пострадали
както от вода, така и от труднодостъпни местности

2

2

2 250

9 000

5.

„Medevac IIA w/Flotation Kit“ (спасителна носилка, сгъваема с поплавъци, подходяща и за вода)
за извличане с лебедката на вертолета на тежко
пострадали (в неадекватно състояние)

2

2

1 570

6 280

6.

„Quick Strop“ (спасителен колан) за бързо извличане (евакуация) с лебедката на вертолета на хора
в адекватно и здравословно добро състояние

4

400

1 600

7.

Спасителен колан

0

1 080

2 160

2
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НАИМЕНОВАНИЕ

ВВС
(брой)

8.

Индивидуална подвесна система (сбруя) – „TRI-SAR
Rescue Swimmer Harness w/ Inflatable Vest“ XL или
модел „NAVAHO BOD“ на фирма „PETZL“, или
аналогична, служи за обезопасяване на спасителя
при спускане за евакуация на бедстващи; стандарти:
EN 361; EN 358

12

9.

„HEED 3 Breathing System“ (индивидуални аварийни
бутилки за дишане под вода) в комплект с адаптер
за пълнене от компресорна станция

5

10. Авиационни 4-6-местни колективни спасителни
п лавателни средст ва (лодка/п ло т) Л АС-5М-3,
ПСН-6АМ, Aviation Life Rafts или аналогични (с
автоматично задействане на бутилката за надуване)

5

11. Авиационна индивидуална спасителна жилетка
АСЖ-58, АСЖ-63П или аналогични

30

12. „EMS IMMOBILE-VAC Full Body Vacuum Mattress“
Медицински ваку умматрак за обездвижване и
транспортиране на ранени с фрактури и луксации

С Т Р. 5 9
ВМС
(брой)

СВ
Eдинична
(брой)
цена
(в лв.)

Общо
(в лв.)

590

7 080

790

10 270

7 830

39 150

300

12 600

4

1 180

4 720

13. „Evac-U-Splint“ или аналогични. Комплект медицински вакуумшини за обездвижване на крайници

4

490

1 960

14. Авиационно тактическо елече (PILOT SURVIVAL
VEST) Олекотени, комплект с НАЗ (за първа медицинска помощ)

12

180

2 160

15. Протриващо устройство „осмица“ за контролирано
спускане по алпийско въже

6

40

240

16. Карабинер алпийски – стоманен, с ключалка тип
„Keylock system“, стандарти: EN 362:2004/B; EN
12275 type G

20

40

800

17. Карабинер алпийски – алуминиев, с муфа. Стан
дарти: EN 362:2004/B; EN 12275 type G/H

20

40

800

18. Стопдесандьор – система за спускане по алпийско
въже. Стандарти: EN 341 class А; CE EN 12841:2006

10

200

2 000

19. Водещ самохват – за изкачване по въже и за извличане на пострадали. Стандарти: EN 567; CE
EN 12841:2006

4

100

400

20. Компактни прибори за нощно виждане „Monie – Night
vision monocular goggles“ на TALES или „Диана“
на OPTIX

6

9 780

58 680

21. Парашут тип „Летящо крило“ – за приземяване на
ограничени площадки. Комплект: купол PARAFOIL
Gold, запасен парашут Eagle Reserve, прибор за отваряне на запасния парашут MARS M2 AAD Expert,
раница с подвесна система и контейнер

5

27 460

137 300

22. Спасителен парашут С-4У – за 3 броя вертолети
Ми-17

6

3 920

23 520

23. Спасителен парашут ПН-58 – за 3 броя вертолети
Ми-17

3

3 920

11 760

24. Контейнер с колелца, полиамиден, влагоустойчив,
с вместимост 150 л., предназначен за АСР оборудването

4

140

840

8

12

2
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ВМС
(брой)

СВ
Eдинична
(брой)
цена
(в лв.)

Общо
(в лв.)

25. Подвесна система за плувец спасител с интегрирана спасителна жилетка (TRI-SAR Harness with
integrated vest)

6

2 160

12 960

26. Спасителен кош, сгъваем (rescue basket-colapsable)

2

1 480

2 960

27. Надувна лодка с извънборден мотор

24

6 000

144 000

28. Моторна помпа 3" (1200 л/м)

8

1 880

15 050

29. Всмукателен маркуч 3" към моторна помпа – 30 м

1

200

200

30. Нагнетателен маркуч 3" към моторна помпа – 70 м

1

450

450

31. Въжета спасителни ∅ 14 (50 м)

3

100

300

32. Защитно гумирано облекло

58

50

2 900

33. Гумени ботуши (чифт)

105

100

10 500

34. Спасителни пояси

10

60

600

ВСИЧКО:

558 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65
ОТ 19 МАРТ 2015 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
за изплащане на държавна парична награда
за особени заслуги на лица, проявили лич
на доблест при изпълнение на обществен и
граждански дълг
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет в
размер 9000 лв. за сметка на предвидените
разходи по централния бюджет за 2015 г. за
изплащане на държавна парична награда за
особени заслуги на лица, проявили лична
доблест при оказване на спешна медицинска
помощ на лица в бедстващи региони.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по Бюджетна програма „Администрация“
по бюджета на Министерския съвет за 2015 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2015 г.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Министерския съвет
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2015 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2059

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66
ОТ 19 МАРТ 2015 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за устройството и организацията на работа
на Национа лни я съвет по равнопоставе
ност та на жените и мъжете към Минис
т ер с к и я с ъв е т, п р и е т с По с т а н о в л е н и е
№ 313 на Министерск и я съвет от 20 04 г.
(обн., ДВ, бр. 104 от 20 04 г.; изм. и доп.,
бр. 78, 83, 89, 94 и 96 от 20 05 г., бр. 53 от
20 08 г., бр. 93 от 20 09 г., бр. 58 от 2010 г.
и бр. 42 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 4, ал. 3 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) в бу к ва „и“ д у м и т е „и коном и к ата и
енергет иката“ се замен я т с „икономиката“;
б) в буква „л“ думите „регионалното развитие“ се заменят с „регионалното развитие
и благоустройството“;
в) в буква „р“ думите „инвестиционното
проектиране“ се заменят с „енергетиката“;
г) създава се буква „с“:
„с) туризма.“
2. Създава се т. 3:
„3. Представители на заместник министърпредседатели.“
За министър-председател:
Томислав Дончев
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

2060
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за отменяне на Наредба № Iз-1935
от 2006 г. за организацията, функциите и
дейността на заведенията за отрезвяване
(обн., ДВ, бр. 91 от 2006 г.; изм., бр. 27 от
2011 г.)
§ 1. Отменя се Наредба № Iз-1935 от 2006 г.
за организацията, функциите и дейността на
заведенията за отрезвяване (обн., ДВ, бр. 91
от 2006 г.; изм., бр. 27 от 2011 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Веселин Вучков
Министър на здравеопазването:
Петър Москов
1917

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 9
от 21 март 2015 г.

за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвес
тиции в материални активи“ 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. С тази наредба се уреждат условията
и редът за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
съфинансирана от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване
конкурентоспособността на земеделието в
Република България чрез:
1. преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал;
3. опазване на компонентите на околната
среда;

ВЕСТНИК
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4. спазване стандартите на Европейския
съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
5. насърчаване на сътрудничеството между
земеделските стопани.
Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба
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
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 4. По подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ се подпомагат проекти,
които водят до подобряване на цялостната
дейност на земеделското стопанство чрез:
1. внедряване на нови продукти, процеси и
технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални
активи; или
2. насърчаване на сът рудничеството с
производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
3. опазване на компонентите на околната
среда, включително с намаляване на вредните
емисии и отпадъци; или
4. повишаване на енергийната ефективност
в земеделските стопанства; и/или
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на
производство; или
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.
Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя на:
1. земеделски стопани за инвестиции в
техните стопанства, пряко свързани с една
или няколко от дейностите по първично
селскостопанско производство и съхранение
само на собствени земеделски продукти, както
и подготовка на продукцията за продажба;
2. признати групи или организации на производители за инвестиции, които са от полза
на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска
дейност по производство и/или съхранение на
земеделски продукти, произведени от техните
членове, както и с подготовка на продукцията
за продажба.
(2) Земеделските продукти по ал. 1 могат да
бъдат само продукти, включени в приложение
№ 1, и памук, с изключение на тютюн, риба
и аквакултури.
(3) Финансова помощ се отпуска само в
случай, че продуктът е памук или продуктите
по приложение № 1 са в обхвата на приложение
№ I по член 38 от Договора за функциониране
на Европейския съюз.

С Т Р.
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Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предоставя за дейности:
1. вк лючени в оперативните програми
по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (OB L 347, 20.12.2013 г.)
на кандидати – организации на производители
на плодове и зеленчуци;
2. по преструктуриране и конверсия на
винени лозя, в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни
съоръжения и оборудване, необходими за
отглеждането на винени лозя, включително
системи за капково напояване, инсталации
за дъж дуване и малки помпени станции,
допустими за подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия“ от Националната
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г.;
3. свързани с производството и съхранението на тютюн;
4. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
5. подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО)
№ 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г.
относно общата организация на пазара на хмел
и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71,
(ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО)
1981/82 (OB L 314, 30.11.2005 г.);
6. допустими за подпомагане по мерките за
подкрепа на подновяването на пчелните кошери от Националната програма по пчеларство
за периода 2014 – 2016 г., в т.ч. закупуването
на кошери от кандидати, притежаващи помалко от 150 пчелни семейства;
7. свързани с преработка на селскостопански продукти.
(2) Финансова помощ не се предоставя за
инвестиционни разходи по приложение № 2,
свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи
съоръжения за съхранение на оборски тор
в регистрирани и действащи животновъдни
обекти, които са:
1. разположени на територията на нитратно
уязвими зони, определени в заповед на министъра на околната среда и водите, издадена
на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „ф“ от
Закона за водите, съгласно приложение № 3,
или се използват за дейности в такива зони;
2. директно свързани с изпълнението на
задължителните изисквания съгласно Прог
рамата от мерки за ограничаване и предот
вратяване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в нитратно уязвимите
зони, утвърдена със заповеди на министъра
на околната среда и водите и на министъра
на земеделието и храните.
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(3) Алинея 2 не се прилага за кандидати,
получаващи помощ по подмярка 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски производители“ от
мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014 – 2020 г., като финансовата
помощ за инвестициите по ал. 2 може да бъде
отпусната в рамките на не повече от 24 месеца
от датата на създаването на стопанството на
младия земеделски стопанин.
Раздел II
Допустими кандидати
Чл. 7. (1) За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване
на заявлението за подпомагане са:
1. земеделски стопани;
2. признати групи производители и признати
организации на производители на земеделски
продукти или такива, одобрени за финансова
помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и
организации на производители“ от ПРСР
2014 – 2020 г.
(2) За подпомагане само за проекти за
колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по
Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и
са извън посочените в ал. 1.
Чл. 8. (1) Земеделските стопани по чл. 7,
ал. 1, т. 1 към датата на подаване на заявлението за подпомагане трябва да отговарят на
следните условия:
1. да са регистрирани като земеделски
стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
2. минималният стандартен производствен
обем на земеделското им стопанство е не помалко от левовата равностойност на 8000 евро;
3. ако са юридически лица, трябва да са:
а) получили за предходната или текущата
финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата
за единно плащане на площ, включително
приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на
тези дейности, или приход от преработка на
земеделска продукция или услуги, директно
свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;
б) регистрирани по Търговския закон,
Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за
Селскостопанската академия.
(2) Минималният стандартен производствен
обем на земеделското стопанство по ал. 1,
т. 2 се доказва със:
1. регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол
и декларация (по образец) за изчисление на
минималния стандартен производствен обем
на стопанството през текущата стопанска
година към момента на кандидатстване; или

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

2. документ за собственост или ползване
на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10
и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при
изчисляването му, и декларация (по образец)
за изчисление на минималния стандартен
производствен обем на стопанството през
текущата стопанска година към момента на
кандидатстване; или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/
анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за
подпомагане на земеделските производители
за създаване и поддържане на регистър на
земеделски стопани, и декларация по образец
за изчисление на минималния стандартен
производствен обем на стопанството през
текущата стопанска година към момента на
кандидатстване.
(3) Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерения за
засаждане/засяване през текущата стопанска
година, в декларацията за видовете култури
задължително се посочва конкретен период,
в рамките на който ще се извърши засаждането/засяването на културите.
(4) Алинея 1, т. 3, буква „а“ не се прилага
за кандидати, създадени до 1 година преди
датата на кандидатстване за проект в селски
район, съгласно приложение № 4, с инвестиции
изцяло в сектори „Животновъдство“, „Плодове
и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции,
в обхвата на два или повече от тези сектори.
Чл. 9. (1) При кандидатстване за колективна инвестиция условията по чл. 8 трябва
да са изпълнени за всички лица, участващи
в юридическото лице.
(2) За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата,
участващи в юридическото лице:
1. притежава доминиращо влияние върху
дейността на кандидата;
2. участва в проекта със стандартен производствен обем на земеделското си стопанство,
който надвишава 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като
сбор от стандартните производствени обеми
на земеделските стопанства на членовете, с
които те участват в проекта;
3. помежду си са свързани предприятия
или предприятия партньори по смисъла на
Закона за малките и средни предприятия.
Чл. 10. (1) Кандидатите/ползвателите се
подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“;
2. нямат други изискуеми публични задължения към държавата;
3. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
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4. не са в производство по ликвидация.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 и 4 не се
отнасят за кандидати физически лица и кандидати, регистрирани по Закона за вероизповеданията, а по ал. 1, т. 4 – за кандидати
еднолични търговци.
(3) Не се предоставя финансова помощ в
случай, че кандидатът/ползвателят на помощ
та – физическо лице, или представляващият
кандидата/ползвателя на помощта едноличен
търговец, търговско дружество или юридическо лице и член/ове на управителния им орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, както и лицата с правомощия
за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта,
попадат в някоя 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 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, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.).
(4) Не се подпомагат кандидати/ползватели
на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на
помощта – физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта
едноличен търговец, търговско дружество или
юридическо лице и член/ове на управителния
им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или
търговски пълномощник, е свързано лице
по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице,
заемащо публична длъжност в Управляващия
орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(5) Изпълнението на изискванията по ал. 3
и 4 се доказва от кандидата/ползвателя на
помощта и от лицата, участващи в юридичес
кото лице, за колективни инвестиции със:
1. декларация към момента на кандидатстване;
2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с
декларация за всички останали обстоятелства,
включително и за обстоятелствата по чл. 23
от Закона за търговския регистър.
(6) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ,
които са включени в Централната база данни
на отстраняванията по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
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(7) Когато кандидат за колективни инвестиции е юридическо лице, условията по
ал. 1 – 4 и ал. 6 трябва да са изпълнени по
отношение на всички лица, участващи в това
юридическо лице.
Чл. 11. (1) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато
бъде установено, че кандидат за подпомагане
или негови членове са създали изкуствено
условията, необходими за получаване на това
предимство, в противоречие с целите на европейското и националното законодателство
в областта на селското стопанство.
(2) Финансовата помощ не се предоставя
на кандидати/ползватели на помощта, които
не са независими предприятия по смисъла на
чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП) и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел
получаване на предимство в противоречие с
целите на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г.,
включително с цел получаване на финансова
помощ в размер, надвишаващ посочените по
тази наредба максимални размери.
Раздел III
Финансови условия
Чл. 12. Финансова помощ по реда на тази
наредба се предоставя в рамките на наличните
средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата
на възстановяване на действително направени
и платени допустими разходи.
Чл. 13. (1) Финансовата помощ за одобрени
проекти е в размер 50 на сто от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане
разходи.
(2) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 на сто за:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
2. интегрирани проекти, включително и
такива, свързани със сливания на организации
на производителите;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата
на необлагодетелствани райони;
4. проекти за колективни инвестиции,
представени от юридически лица, включващи
от 6 до 10 земеделски стопани.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло свързани
с изпълнявани от кандидата ангажименти по
мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР
2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по
мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР
2007 – 2013 г.
(4) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 20 на сто за проекти за колективни
инвестиции, представени от юридически лица,
включващи над 10 земеделски стопани и/или
групи/организации на производители.
(5) Алинея 3 се прилага и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Био
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логично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
към датата на кандидатстване по реда на
тази наредба и към момента на подаване на
заявка за плащане са одобрени и изпълняват
ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(6) За проектите по ал. 2, т. 3 трябва да са
изпълнени едновременно следните условия:
1. дейностите, включени в заявлението за
подпомагане, за които се кандидатства, се
изпълняват на територията на населено място,
чието землище попада в необлагодетелстван
район съгласно Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райони
и териториалния им обхват, приета с ПМС
№ 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.;
изм., бр. 53 от 2011 г.);
2. най-малко 75 на сто от посочената в
бизнес плана земя или площ се намира в
необлагодетелстван район.
(7) За кандидати с проекти за инвестиционни разходи, изцяло насочени в сектор
„Ж иво т новъдст во“, как т о и инвест иц ии,
свързани с трайни насаждения, оранжерии
и гъбарници, е достатъчно изпълнението на
едно от посочените условия по ал. 6.
(8) Максималният размер на финансовата
помощ за проект, отговарящ на повече от едно
от условията по ал. 2 и/или ал. 3, е не повече
от 70 на сто от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи.
(9) Максималният размер на финансовата
помощ за проект за колективни инвестиции,
представен от един кандидат/ползвател на
финансова помощ, отговарящ на повече от
едно от условията по ал. 2, 3 и 4, е не повече
от 90 на сто от общия размер на допустимите
за финансово подпомагане разходи.
(10) В случай че на кандидата е предоставена
финансова помощ в размер над 50 на сто от
общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи, той се задължава да
поддържа съответствие с условията, при които
е получил помощта в по-големия размер, за
период от:
1. три години от датата на получаване на
окончателно плащане – за ползватели, които
са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средни
предприятия;
2. пет години след датата на получаване на
окончателното плащане за ползватели, които
са големи предприятия.
(11) Финансовата помощ за общите разходи
по чл. 32, ал. 1, т. 13 по проекта и за закупуване на земя, сгради и друга недвижима
собственост се определя съгласно съответното
процентно съотношение по ал. 1 – 9.
(12) Изискването по ал. 10 не се прилага
за кандидати, които са получили по-голям
размер на помощта при условията на ал. 2,
т. 1, като в тези случаи одобреният кандидат
се задължава да придобие съответните про-
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фесионални умения и компетентности в срок
до 36 месеца считано от датата на сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ, но не по-късно от датата на подаване
на заявка за окончателно плащане.
Чл. 14. Разликата между пълния размер
на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Чл. 15. (1) Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 15 000 евро.
(2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане
на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е
левовата равностойност на 1 500 000 евро.
(3) Максималният размер на допустимите
разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР
2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата
равностойност на 500 000 евро.
(4) Максималният размер на допустимите
разходи за изпълнение на интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР
2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата
равностойност на 1 500 000 евро.
(5) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни
инвестиции, предприети от юридически лица,
включващи от 6 до 10 земеделски стопани,
за цели я период на п ри лагане на ПРСР
2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата
равнос тойност на 4 000 000 евро.
(6) Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска
техника за проекти за колективни инвестиции,
предприети от юридически лица, включващи
от 6 до 10 земеделски стопани, за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за
един кандидат е левовата равностойност на
750 000 евро.
(7) Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни
инвестиции, предприети от юридически лица,
включващи над 10 земеделски стопани и/или
признати групи/организации на производители, за целия период на прилагане на ПРСР
2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата
равностойност на 5 000 000 евро.
(8) Максималният размер на общите допустими разходи за инвестиции в земеделска
техника за проекти за колективни инвестиции,
предприети от юридически лица, включващи
над 10 земеделски стопани и/или признати
групи/организации на производители, за целия
период на прилагане на ПРСР за един кандидат
е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
(9) Максималният размер на общите допустими разходи за периода на прилагане
на ПРСР не трябва да надвишава размера,
посочен в ал. 1 – 4, за кандидатите и/или
ползвателите по чл. 7, ал. 1, т. 1, които са
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предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на Закона за малките и
средните предприятия.
(10) В случаите, когато кандидат по чл. 7,
ал. 1, т. 1 е участвал в юридическо лице за
колективни инвестиции, които са подпомагани по реда на тази наредба, в максималния
размер по ал. 2, 3 и 4 се включва размерът на
допустимите разходи по проекта за колективни
инвестиции, изчислен пропорционално спрямо стандартния производствен обем, с който
участва в юридическото лице за колективни
инвестиции.
Чл. 16. Финансовата помощ по проект
може да бъде изплащана авансово, междинно
и окончателно.
Чл. 17. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в договора за
предоставяне на финансова помощ. Авансовото плащане е в размер до 50 на сто от
стойността на одобрената финансова помощ
по проекта и се изплаща при условията и по
реда на сключения договор.
(2) Авансово плащане се допуска, при
условие че неговият размер надвишава 10 на
сто от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от шест месеца преди крайната дата
за изпълнение на инвестицията по сключения
договор за отпускане на финансовата помощ.
(4) В случаите, когато се изплаща авансово
плащане, се изисква представяне от ползвателя
на безусловна и неотменима банкова гаранция
в полза на РА в размер 100 на сто от стойността на авансовото плащане или договор
за поръчителство, с който най-малко двама
поръчители, всеки от които се задължава пред
кредитора РА да отговаря за изпълнението на
задължението по авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100
на сто от стойността на авансовото плащане.
(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да е юридическо лице – търговец по
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон,
и да е вписан в търговския регистър;
2. да е регистриран и да извършва търговска
дейност най-малко 3 години преди датата на
подаване на заявката за авансово плащане;
3. да няма изискуеми задължения към
Държавен фонд „Земеделие“;
4. да няма изискуеми публични задължения
към държавата;
5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;
6. да не е в производство по ликвидация;
7. 25 на сто от размера на собствения му
капитал, отразен във финансовите отчети от
последната приключена финансова година
и/или последното приключило тримесечие,
преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 100 на сто
от стойността на искания аванс;
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8. 20 на сто от размера на приходите му
от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 100 на сто от
стойността на искания аванс.
(6) При изчисл яването на размера на
собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва
поетите задбалансови и условни задължения
на поръчителя, като в тях не се включват
обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.
(7) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР,
поръчителят трябва да отговаря на условията
по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство,
като общият размер на обезпечените вземания
за авансови плащания по сключените между
съответния поръчител и РА договори за поръчителство не може да надхвърля 1 500 000 лв.
(8) Разплащателната агенция не сключва
договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението
по авансовото плащане на длъжника – ползвател на помощта, в размер 100 на сто от
стойността на авансовото плащане.
(9) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 или срокът на задължението
по договора за поръчителство по ал. 4 трябва
да покрива срока на договора за отпускане на
финансовата помощ, удължен с шест месеца.
(10) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава или договорът за поръчителство по
ал. 4 се прекратява, когато РА установи, че
сумата на одобрените за плащане разходи, съответстваща на финансовата помощ, свързана
с инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
Чл. 18. (1) Междинно плащане се извършва
при условие, че такова е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за
предоставяне на финансова помощ.
(2) Междинно плащане е допустимо не
повече от един път за периода на изпълнение
на проекта, а в случай на проекти с включени
строително-монтажни работи или проекти
за създаване на трайни насаждения – не повече от два пъти за периода на изпълнение
на проекта.
(3) Междинното плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията, като
същото може да бъде заявено не по-късно от
четири месеца преди изтичане на крайния срок
за извършване на инвестицията по договора
за предоставяне на финансова помощ.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 19. Финансова помощ се предоставя
за проекти, които се осъществяват на територията на Република България.
Чл. 20. Финансова помощ не се предоставя
за проекти, включващи инвестиции, които
не отговарят на разпоредбите на Закона за
опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или/и Закона за водите.
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Чл. 21. Финансова помощ не се предоставя, ако за същите инвестиционни разходи
кандидатът е получил публична финансова
помощ от държавния бюджет или от бюджета
на Европейския съюз.
Чл. 22. (1) За подпомагане по реда на тази
наредба кандидатите представят бизнесплан
по образец съгласно приложение № 5, който
съдържа подробно описание на планираните
инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в
случаите на инвестиции за създаване на трайни
насаждения или извършване на строителномонтажни работи – за 10-годишен период.
(2) Бизнеспланът по ал. 1 трябва да показва
подобряване на дейността на земеделското
стопанство на кандидата или на земеделските стопанства на членовете на групите
или организациите на производители чрез
прилагане на планираните инвестиции и
дейности и постигане на една или повече
от целите съгласно чл. 2 и в съответствие с
принципите по чл. 3.
(3) Бизнеспланът трябва да доказва икономическата жизнеспособност на проекта
и стопанството за периода, посочен в ал. 1,
и постигането на показателите, посочени в
приложение № 5.
(4) Бизнеспланът за интегрирани проекти
трябва да доказва, че изпълнението му води
до по-добри финансови резултати от дейността
на кандидата, отколкото ако операциите или
дейностите се изпълняват поотделно.
(5) Бизнеспланът, представен от група/
организация на производители, трябва да
доказва подобряване на земеделската дейност
на земеделските стопанства на членовете и
основната дейност на групата/организацията
чрез прилагане на планираните инвестиции
и дейности и постигане на една или повече
цели съгласно чл. 2 и 3, както и да показва,
че инвестициите и дейностите са от полза на
цялата група/организация на производители.
(6) Бизнеспланът, представен от кандидати
по чл. 7, ал. 2, трябва да доказва ефективност
и икономическа жизненоспособност чрез съвместно прилагане на планираните инвестиции
и дейности, включени в проекта, и че тези
инвестиции и дейности водят до подобряване на земеделската дейност на земеделските
стопанства на лицата, участници в юридическото лице кандидат, и че водят до постигане
на една или повече цели съгласно чл. 2 и 4.
(7) Бизнеспланът по ал. 5 и 6 трябва да
доказва икономическа жизнеспособност за
съответния период по ал. 1.
(8) При закупуване на земеделска техника
в бизнесплана трябва да бъде посочен размерът на земята, за която техниката ще бъде
използвана.
(9) Кандидатите и съответно лицата, участ
ници в юридическото лице за колективни
инвестиции, или членовете на групите/орга-
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низациите на производители се задължават
да обработват земя с размер не по-малък
от посочената съгласно ал. 8 и одобрена от
Държавен фонд „Земеделие“ – РА, до:
1. три години от датата получаване на
окончателно плащане – за ползватели, които
са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните
предприятия;
2. пет години след датата на получаване на
окончателното плащане за ползватели, които
са големи предприятия.
Чл. 23. (1) Техническите характеристики
и капацитетът на земеделската техника, за
която се предоставя финасова помощ, трябва
да съответстват на площта на обработваната
от кандидата земя и отглежданите култури.
Кандидатът доказва това съответствие чрез
обосновка в бизнесплана, която подлежи на
оценка от РА по изготвена от нея методика
и съгласувана от министъра на земеделието
и храните.
(2) Капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на продукция, за които
се предоставя финансова помощ, трябва да
съответства на прогнозния размер на произведената от кандидата собствена продукция,
за която кандидатът представя обосновка в
бизнесплана.
Чл. 24. (1) Когато се кандидатства за предоставяне на финансова помощ за инвестиции в
дейности, свързани с производство, съхранение
и/или подготовка на растителни продукти за
продажба, размерът на площта, от която се
добиват тези продукти, се доказва чрез:
1. регистрация в Интегрираната система
за администриране и контрол на кандидата,
на членовете на групата/организацията на
производители или на лицата, участващи в
юридическото лице за колективни инвестиции; или
2. документи за собственост и/или ползване
на земеделска земя и/или друг вид недвижими имоти за трайни насаждения, или за
оранжерии и гъбарници, както и във всички
случаи извън тези по т. 1; или
3. анкетните формуляри от анкетна карта/
анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на наредбата по § 4 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
подпомагане на земеделските производители
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани.
(2) Кандидатите и съответно лицата, участващи в юридическото лице за колективни
инвестиции, или членовете на групите/организациите на производители се задължават
да обработват земя с размер не по-малък от
посочения в ал. 1 за срока по чл. 22, ал. 9.
Чл. 25. (1) Проектите се изпълняват върху
имот – собственост на кандидата, а когато
имотът не е собственост на кандидата, към
проектите се прилагат документи за:
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1. учредено право на строеж върху имота
за срок не по-малко от 6 години считано от
датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато е учредено срочно право
на строеж – в случай на кандидатстване за
разходи за строително-монтажни работи за
изграж дане на нов строеж, надстрояване
и/или пристрояване на съществуващ строеж,
за които се изисква разрешение за строеж,
съгласно Закона за устройство на територията;
2. документ за ползване на имота за срок
не по-малко от 6 години считано от датата на
подаване на заявлението за подпомагане – в
случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови
машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на производството и/или
обновяване на сгради и/или помещения, за
които не се изисква издаване на разрешение
за строеж, съгласно ЗУТ;
б) строително-монтажни работи извън
случаите по т. 1;
в) създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения.
(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква „а“ не се
изисква при кандидатстване за подпомагане
за закупуване на земеделска техника и специализирани транспортни средства, които:
1. не са трайно прикрепени към земята,
сградите или помещенията;
2. поради своето естество или предназначение не се използват в затворени помещения.
(3) Към проектите, включващи разходи за
строително-монтажни работи, се прилагат:
1. заснемане на обекта/съоръжението и/или
архитектурен план на сградата, съоръжението,
обекта, който ще се изгражда, ремонтира или
обновява, когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен
инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“
в съответствие с изискванията на Закона за
устройство на територията и Наредба № 4
от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г., бр. 93 и
102 от 2014 г. и бр. 13 от 2015 г.);
3. подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени
от правоспособно лице;
4. разрешение за строеж, когато издаването
му се изисква съгласно Закона за устройство
на територията;
5. становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение
за строеж, когато издаването му не се изисква
съгласно Закона за устройство на територията.
(4) Проектите, които включват разходи за
преместваеми обекти, се придружават с разрешение за поставяне, издадено в съответствие
със Закона за устройство на територията.
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Чл. 26. Дейностите и инвестициите по
проекта, за които се изисква лицензиране,
разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно
българското законодателство, се подпомагат
само ако са представени съответните лицензи,
разрешения и/или документ, удостоверяващ
регистрацията.
Чл. 27. Когато правилата на Общата организация на пазарите на земеделски продукти
на ЕС или схеми за директно подпомагане,
финансирани от Европейски я земеделски
фонд за гарантиране на земеделието, налагат ограничения върху производството или
върху подпомагането на ЕС на равнището
на отделния земеделски стопанин или отделното стопанство, инвестиции, които биха
увеличили обема на производството над тези
ограничения, не се подпомагат.
Чл. 28. (1) Финансова помощ се предоставя
за инвестиции за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници.
(2) Инвестиции по ал. 1, вк лючително
проекти с инвестиции за производство на
електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство
на биогорива и течни горива от биомаса, се
подпомагат, ако са за собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото
количество енергия за покриване нуждите
на земеделските стопанства. Капацитетът на
инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават.
(3) При комбинирано топло- и електропроизводство капацитетът на инсталацията
трябва да съответства на необходимата за
дейностите на земеделското стопанство полезна топлоенергия.
(4) При производство на електроенергия от
биомаса инсталациите трябва да произвеждат
най-малко 10 на сто топлинна енергия.
(5) Проекти с инвестиции за производство
на биогорива и течните горива от биомаса
се подпомагат при условие, че отговарят на
критериите за устойчивост, определени в
чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.
(6) Използваните за производство на биоенергия, включително биогорива, суровини от
зърнени и други богати на скорбяла култури,
захарни и маслодайни култури и суровини,
които се използват за фуражи, не трябва да
надхвърлят 20 на сто от общия обем суровини,
използвани за това производство.
(7) Условието по ал. 6 не се прилага за
отпадъчни продукти от култури, които не се
използват за фуражи.
(8) Към заявлението за подпомагане се
прилага анализ на изпълнението на условията по ал. 2 – 7, изготвен и съгласуван от
правоспособно лице.
Чл. 29. Не се подпомагат като самостоятелен проект:
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1. събарянето на стари сгради и производствени съоръжения;
2. инвестициите в нематериални активи.
Чл. 30. (1) Изборът се извършва при даване
на приоритет на:
1. проекти, представени от млади земеделски стопани и одобрени за подпомагане
по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007 – 2013 и
подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014 – 2020, които не са получавали финансова помощ по
мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства“ и подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделските стопанства“;
2. к а н д и дат и – т ю т юноп роизвод и т ел и,
регистрирани по Закона за подпомагане на
земеделските производители, за проекти с
инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
3. проекти за инвестиции в сектор „Плодове
и зеленчуци“ и/или проекти за инвестиции
в сектор „Животновъдство“, и/или проекти
за инвестиции в сектор „Етеричномаслени и
медицински култури“;
4. проекти с инвестиции за производство
на биологични суровини и продукти или в
преход към биологично производство на суровини и продукти;
5. проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите,
и/или постигане на стандартите на ЕС;
6. проекти, изпълнявани в Северозападния район или в райони с природни и други
специфични ограничения или местата по
национална екологична мрежа Натура 2000;
7. проекти с инвестиции за повишаване на
енергийната ефективност и/или иновации в
стопанствата;
8. проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между
производителите;
9. проекти, чието изпълнение води до
осигуряване на допълнителна заетост в стопанствата;
10. проекти, изпълнявани на територията
на селски район.
(2) Земеделски стопани с проекти, изпълнявани в Северозападния район, са лица,
за които най-малко 75 на сто от посочената
в бизнесплана земя или площ се намира в
една или повече административни области
в страната, посочени в приложение № 6,
или инвестициите по проекта се намират в
административна област, посочена в приложение № 6.
(3) Земеделски стопани с проекти, изпълнявани в райони с природни и други специфични
ограничения, са лица, за които най-малко 75
на сто от посочената в бизнесплана земя или
площ се намира в едно или повече землища
на населени места, посочени в Наредба за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, а
в случаите, когато проектът е за инвестиции,
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изцяло насочени в сектор „Животновъдство“,
или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието
се счита за изпълнено, ако животновъдният
обект, трайните насаждения, оранжериите
или гъбарниците на кандидата се намират в
землището на населено място в обхвата на
посочената наредба.
(4) Земеделски стопани с проекти, изпълнявани на територията на селски район, са лица,
за които най-малко 75 на сто от посочената в
бизнесплана земя или площ се намира в един
или няколко селски района съгласно приложение № 4. Когато проектът е за инвестиции,
насочени изцяло в сектор „Животновъдство“,
или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието
се смята за изпълнено, ако животновъдният
обект, трайните насаждения, оранжериите
или гъбарниците на кандидата се намират
в селски район, съгласно приложение № 4.
(5) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се
определя в съответствие с критерии за оценка
на проекти съгласно приложение № 7 и се
преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените
към него документи.
(6) В случай че изпълнението на приоритетите по ал. 1 е станало основание за класиране на кандидата пред други кандидати
по реда на тази наредба, той се задължава
да поддържа съответствие с приоритетите по
ал. 1, с изключение на условието по ал. 1, т. 1
в срока по чл. 22, ал. 9.
(7) Земеделски стопани с проекти с инвестиции и дейности, които се изпълняват на
територията на места по Натура 2000, са лица,
за които най-малко 75 на сто от посочената
в бизнесплана земя или площ се намира в
защитени зони по Националната екологична
мрежа Натура 2000, обявени със заповед на
министъра на околната среда и водите, а в
случаите, когато проектът е за инвестиции,
изцяло насочени в сектор „Животновъдство“
или инвестиции, свързани с трайни насаждения, оранжерии или гъбарници, условието
се счита за изпълнено, ако животновъдният
обект, трайните насаждения, оранжериите
или гъбарниците на кандидата се намират на
територята на защитени зони по Националната
екологична мрежа Натура 2000.
(8) Тютюнопроизводители по ал. 1, т. 2
са земеделски стопани, които са отглеждали
тютюн, който е изкупен и премиран по реда
на Закона за тютюна и тютюневите изделия
за референтен период 2007 – 2009 г., и обработваната от тях земя или площ към този
период не надхвърля 8 000 евро стандартен
производствен обем.
Чл. 31. Подпомагат се проекти, които са
получили минимален брой от 10 точки по критериите за оценка, посочени в приложение № 7.

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Раздел V
Допустими разходи
Чл. 32. (1) Допустими разходи в рамките
на земеделското стопанство са:
1. строителство или обновяване на сгради и
на друга недвижима собственост, използвана
за земеделското производство, включително
такава, използвана за опазване компонентите
на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на земеделския производствен
процес, вк лючително за опазване компонентите на околната среда, получаване на
топлинна и/или електроенергия, необходими
за земеделските дейности на стопанството
и подобряване на енергийната ефективност,
съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения, включително трайни насаждения
от десертни лозя, медоносни дървесни видове
за производство на мед, други бързорастящи
храсти и дървесни видове, използвани за
производство на биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с
нововъведените стандарти на ЕС съгласно
приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
5. закупуване на: съоръжения, прикачен
инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед
и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез
финансов лизинг;
6. разходи за достигане на съответствие със
съществуващи стандарти на ЕС – за млади
земеделски стопани, получаващи финансова
помощ по подмярка 6;
7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане
и/или модернизиране на сгради, помещения
и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени
дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
8. закупуване на сгради, помещения и
друга недвижима собственост, необходими
за изпълнение на проекта, предназначени за
земеделските производствени дейности на
територията на селски район съгласно приложение № 4;
9. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони,
цистерни за събиране на мляко, хладилни
превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране
на живи животни и птици;
10. разходи за достигане на съответствие с
международно признати стандарти, свързани
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с въвеждане на системи за управление на
качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики,
подготовка за сертификация;
11. закупуване на софтуер, включително
чрез финансов лизинг;
12. за ноу-хау, придобиване на патенти
права и лицензи, за регистрация на търговски
марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
13. разходи, свързани с проекта, в т.ч.
разходи за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания
за техническа осъществимост на проекта,
извършени както в процеса на подготовка
на проекта преди подаване на заявлението
за подпомагане, така и по време на неговото
изпълнение, които не могат да надхвърлят
12 на сто от общия размер на допустимите
разходи по проект, включени в т. 1 – 12.
(2) Допустимите разходи за консултантски
услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по
ал. 1 не могат да превишават:
1. едно на сто от допустимите разходи – за
проекти с инвестиции само за земеделска
техника и/или разходи по ал. 1, т. 10 – 12;
2. пет на сто от допустимите разходи по
ал. 1, т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения
и/или строително-монтажни дейности и/или
оборудване и/или машини, но не повече от
левовата равностойност на 35 000 евро;
3. левовата равностойност на 35 000 евро
и до едно на сто от горницата над левовата
равностойност на 1 500 000 евро от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти над
левовата равностойност на 1 500 000 евро.
(3) Разходите за закупуване на земя, сгради
и друга недвижима собственост по ал. 1, т. 7
и 8, не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по ал. 1,
т. 1 – 6 и т. 9 – 12.
(4) Разходите по ал. 1, т. 13 са допустими,
ако са извършени не по-рано от 1 януари
2014 г., независимо дали всички свързани с
тях плащания са направени.
(5) Дейностите и разходите по проекта, с
изключение на разходите по ал. 1, т. 13, са
допустими, ако са извършени след подаване
на заявлението за подпомагане.
(6) За кандидат, получаващ финансова помощ по подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 г.
и ако достигането на съответния стандарт е
включено в одобрения му бизнесплан по тази
подмярка, срокът е до 24 месеца от датата
на създаване на стопанството му, но не покъсно от датата на подаване на заявката за
окончателно плащане по реда на тази наредба.
(7) Разходите за закупуване на земя, сгради
и друга недвижима собственост са допустими
за финансиране до размера на данъчната им
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оценка, валидна към датата на подаване на
заявлението за подпомагане. В случай че към
датата на придобиването данъчната оценка е с
по-ниска стойност, допустими за финансиране
са разходи до този размер.
(8) Закупуването чрез финансов лизинг
на активите е допустимо, при условие че
ползвателят на помощта стане собственик
на съответния актив не по-късно от датата
на подаване на заявката за междинно или
окончателно плащане за същия актив.
(9) Разплащателната агенция извършва
оценка на основателността на предложените за
финансиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне
на предложените разходи с определените от
РА референтни разходи за допустими за финансиране активи и услуги и/или сравняване
на представени оферти.
(10) Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни
разходи, се съгласува от министъра на земеделието и храните и се публикува на електронната страница на РА не по-късно от датата
на публикуване на заповедта за определяне
на съответния период на прием на заявления
за подпомагане.
(11) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, който към датата на подаване
на заявлението за подпомагане е включен
в списъка по ал. 10, кандидатът представя
една независима оферта в оригинал, която
съдържа наименованието на оферента, срока
на валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/
услугите, цена в левове или евро с посочен
данък върху добавената стойност (ДДС). Разплащателната агенция извършва съпоставка
между размера на определения референтен
разход и на предложения за финансиране от
кандидата, като одобрява за финансиране
разхода до по-ниския му размер.
(12) За всеки заявен за финансиране разход
по ал. 1, който към датата на подаване на
заявлението за подпомагане не е включен в
списъка по ал. 10, кандидатът представя наймалко три съпоставими независими оферти
в оригинал, които съдържат наименование
на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента, подробна техническа
спецификация на активите/услугите, цена в
левове или евро с посочен ДДС. Кандидатът
представя и решение за избор на доставчика/
изпълнителя, запитване за оферта по образец
съгласно приложение № 9, а когато не е избрал
най-ниската оферта – писмена обосновка за
мотивите, обусловили избора му. В тези случаи
РА извършва съпоставка между размера на
разхода, посочен във всяка от представените
оферти, като одобрява за финансиране разхода
до най-ниския му размер, освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за
направения избор.
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(13) В случаите по ал. 11 и 12 оферентите,
когато са местни лица, следва да са вписани
в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуж дестранни лица, следва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи, местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централен
професионален регистър на строителя съгласно
Закона за Камарата на строителите и да могат
да извършват строежи и/или отделни видове
строителни и монтажни работи от съответната
категория съгласно изискванията на чл. 3,
ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.
Оферентите на посадъчен материал трябва да
имат издадено разрешително за производство
и заготовка на посевен и посадъчен материал и/или удостоверение за регистрация като
търговец на посевен и посадъчен материал
в случаите, предвидени в Закона за посевния и посадъчния материал. Оферентите за
създаване на трайни насаждения за дървесни видове за производство на биоенергия
трябва да са вписани в публичните регистри
съгласно чл. 235 и 241 от Закона за горите.
Изискването за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията не се
прилага за Националната служба за съвети в
земеделието, физически лица – оференти на
посадъчен материал, или за производство и
предлагане на пазара на елитни и племенни
пчелни майки и отводки, както и физически
лица, предоставящи услуги по ал. 1, т. 13.
(14) Когато за заявения за финансиране
разход кандидатът е представил съпоставими
оферти, независимо че разходът е включен в
списъка по ал. 10, РА извършва съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка
от представените оферти, и размера на определения референтен разход, като одобрява за
финансиране разхода до най-ниския му размер.
Когато кандидатът е представил мотивирана
обосновка за направения избор, съпоставката
се извършва между размера на определения
референтен разход и размера на предложения
за финансиране разход, като РА одобрява за
финансиране разхода до по-ниския му размер.
(15) Изискванията по ал. 9 – 14 не се прилагат по отношение на заявени за финансиране
разходи за закупуване на земя, сгради и други
недвижими имоти.
(16) За разходите по ал. 1, т. 13, извършени
преди датата на подаване на заявлението за
подпомагане, кандидатите, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от
Закона за обществените поръчки, при подаване
на заявлението за подпомагане представят
заверено от възложителя копие на всички документи от проведената съгласно изискванията
на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и.
(17) За кандидати, които са възложители
по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за об-
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ществените поръчки, обосноваността на разхода може да се преценява чрез съпоставяне
с определени референтни разходи.
(18) За разходите за производство на пчелни майки по ал. 1, т. 5 кандидатът представя
удостоверение съгласно чл. 24, ал. 4 от Наредба
№ 47 от 2003 г. за производство и предлагане
на пазара на елитни и племенни пчелни майки
и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (обн., ДВ, бр. 103 от 2003 г.; изм., бр. 26
от 2008 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.).
Чл. 33. Не са допустими следните разходи:
1. за закупуване и/или инсталиране на
оборудване, машини и съоръжения втора
употреба;
2. за закупуване на лизинг на недвижима
собственост;
3. за данък върху добавена стойност (ДДС),
с изключение на невъзстановим ДДС, когато
е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, освободени от
данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък
върху добавената стойност;
4. оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, както
и други разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, марж/печалба за
лизингодателя, разходи за лихви, разходи за
неустойки и такси, режийни разходи;
5. за банкови такси, разходи за гаранции,
изплащане и рефинансиране на лихви;
6. за принос в натура;
7. за изследвания за разработване на нови
продукти, процеси и технологии;
8. за търговия на дребно;
9. за закупуване на права за производство
на земеделска продукция;
10. за закупуване на животни, едногодишни
растения и тяхното засаждане;
11. за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини и оборудване,
включително компютърен софтуер, за частта
над пазарната им стойност;
12. за сертификация по НАССР (Анализ на
опасностите и контрол на критичните точки)
и по други международно признати стандарти;
13. които представляват обикновена подмяна;
14. свързани с плащания в брой;
15. инвестиции в частта им, която надвишава определените референтни разходи.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към документите и реда
за кандидатстване
Ч л. 34. Док у мен т и т е, п ри ложен и к ъм
заявлението за подпомагане и към заявките
за плащане, както и тези, представени от
кандидатите/ползвателите в резултат на допълнително искане от РА, трябва да:
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1. бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено
от кандидата; в случай на представяне на
заверени от кандидата копия на документи
техните оригинали се осигуряват за преглед
от служител на РА;
2. бъдат подадени лично от кандидата или
от упълномощено от него лице с нотариално
заверено изрично пълномощно;
3. бъдат представени на български език;
в случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът
е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс – да бъде легализиран или с
апостил; когато между Република България и
държавата, от която произхожда документът,
е страна по Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове, ратифицирана със закон (ДВ,
бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна
помощ, освобождаващ документите от легализация, документът трябва да е представен
съгласно режима на двустранния договор.
Чл. 35. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за подпомагане се
определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа началния
и крайния срок за приемане на заявления за
подпомагане, както и бюджета на подмярката
за съответния период на прием.
(2) В заповедта по ал. 1 могат да бъдат
определени и допълнителни ограничени я
относно допустимите за финансова помощ
разходи, инвестиции, кандидати и интегрирани проекти.
(3) При вземане на решение за започване
приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 работни дни
преди започването на приема на електронните
страници на Министерството на земеделието
и храните и РА и на общодостъпно място в
областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и в областните дирекции „Земеделие“.
(4) При вземане на решение за прекратяване на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10
работни дни преди прекратяване на приема
на електронните страници на МЗХ и РА и на
общодостъпно място в областните дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“ и областните
дирекции „Земеделие“.
(5) При вземане на решение за изменение на
заповедта по ал. 1 съобщението се публикува
най-малко 10 календарни дни преди влизане
в сила на изменението и не по-късно от 10
календарни дни от определената крайна дата
на приема на електронните страници на МЗХ
и РА и на общодостъпно място в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“ и областните
дирекции „Земеделие“.
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Раздел II
Процедура за разглеждане на заявления за
подпомагане
Чл. 36. (1) Кандидатите или упълномощени
с изрично и нотариално заверено пълномощно
от тях лица подават в областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“ по място на
извършване на инвестицията заявление за
подпомагане по образец съгласно приложение № 10 и прилагат документите, указани в
същото приложение.
(2) Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва
преглед на документите в присъствието на
кандидата или упълномощеното от него лице.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице връща
документите на кандидата, като писмено посочва установените липси и/или нередовности
и предоставя копие на контролния лист.
(4) Заявлението за подпомагане може да
бъде прието и при липса и/или нередовност,
но само когато те се отнасят за документи,
издавани от други държавни и/или общински
органи и институции, за които кандидатът
представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния
орган. Кандидатът подписва декларация, че
е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз
основа на искането документи най-късно в
срока по чл. 37, ал. 3, като писмено посочва
мотивите и забележките си.
(5) Приетите заявления за подпомагане
получават уникален идентификационен номер
с отбелязани дата, час и минута.
Чл. 37. (1) В срок до три месеца от крайната дата за съответния период на прием,
определен в заповедта по чл. 35, РА:
1. извършва административна проверка на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за подпомагане;
2. може да извърши посещение на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата или на упълномощен негов представител;
б) след приключване на посещението на
място служителят на РА представя протокола с резултатите от посещението за подпис
на кандидата или на упълномощен негов
представител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) екземпляр от протокола по буква „б“ се
предоставя на кандидата или на упълномощен
негов представител веднага след приключване
на посещението на място;
г) в случай че кандидатът или упълномощен негов представител не е открит при
извършване на посещението на място, РА
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уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола;
д) в срок до 10 работни дни от получаването на протокола по буква „г“ за посещението на място кандидатът може писмено да
направи възражения и да даде обяснения по
направените констатации пред изпълнителния
директор на РА;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
подпомагане.
(2) В случай на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и/или
създаване на трайни насаждения, в срок до
10 работни дни от подаване на заявлението
за подпомагане длъжностно лице от РА задължително извършва посещението на място
по ал. 1, т. 2.
(3) В случай на липса или нередовност на
документи, при възникване на необходимост
от предоставяне на допълнителни документи
при непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и
с цел да се удостовери верността на заявените
данни, РА указва на кандидата необходимостта от представяне на допълнителни данни и/
или документи. Кандидатът е длъжен в срок
до 10 работни дни от уведомяването да представи изисканите му данни и/или документи.
Представените след този срок данни и/или
документи, както и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид
при последващата обработка на заявлението
за подпомагане.
(4) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен,
когато:
1. Разплащателната агенция е упражнила
правомощието си по ал. 3 – със срока за
представяне на изисканите данни и/или документи от страна на кандидата;
2. в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност – до установяване от РА на всички факти и обстоятелства,
необходими за изясняване на случая, а при
установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган;
3. при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или
институции – до датата на получаването му.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, издава заповед
за спиране на производството по обработка на
заявлението за подпомагане, която се връчва
на кандидата.
(6) Заявлението за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат
изцяло или частично оттеглени от кандидата
по всяко време в писмена форма. Оттеглянето
поставя кандидата в положението, в което се
е намирал преди подаването на оттеглените
документи или на част от тях.
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(7) Когато кандидатът е уведомен от РА за
случаи на несъответствия и/или нередности в
документите по ал. 6 или когато кандидатът
е уведомен за намерението на РА да извърши
проверка/посещение на място, или когато
при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне
по отношение на частите на тези документи,
засегнати от нередността. В тези случаи РА
писмено уведомява кандидата за решението
си по направеното искане за оттегляне.
(8) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 7, РА
прекратява образуваното пред нея административно производство, а кандидатът има право
да подаде ново заявление за подпомагане за
финансиране на същия проект, в случай че е
обявен нов период на прием по подмярката.
(9) Не се допуска коригиране или поправяне
на заявленията за подпомагане и приложените
към тях документи извън случаите по ал. 6.
Чл. 38. (1) За осигуряване на прозрачност
списък на одобрените и отхвърлените проекти
се публикува на електронните страници на РА
и Министерството на земеделието и храните.
(2) Информацията се публикува при спазване на Закона за защита на личните данни
и на ограниченията за опазване на търговска, производствена или друга защитена от
закона тайна.
Чл. 39. (1) Заявлението за подпомагане
получава пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти, установени при проверките
по чл. 37, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с целите и изискванията
към кандидатите, дейностите, проектите и
заявените разходи, определени в тази наредба;
3. несъответствие на проекта с минималния
брой точки съгласно чл. 31;
4. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените
данни и посочени факти и/или непредставяне
на изисканите от РА документи, необходими
за удостоверяване съответствие на заявените
от кандидата данни до изтичане на срока по
чл. 37, ал. 3, като РА отказва изцяло финансирането или намалява финансовата помощ в
съответствие с естеството на неотстранените
нередности, непълноти, неясноти и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране
на подаденото заявление за подпомагане,
определен в заповедта за откриване на съответния прием;
6. допустимите разходи по проекта са на
стойност под определения минимален размер
съответно над определения максимален размер
съгласно чл. 15;
7. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 10, ал. 3 или 4, както и непредставяне на някой от документите в срока по
чл. 37, ал. 3;
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8. при установено несъответствие на техническите характеристики и капацитета на
заявената за подпомагане земеделска техника
спрямо размера на обработваната от кандидата
земя по реда на чл. 23.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1
кандидатът има право да сключи договор за
предоставяне на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да
кандидатства отново за същата инвестиция
по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба.
Чл. 40. Преди издаване на заповед за
одобрение на заявлението за подпомагане
РА изисква от кандидата, който в срок от
10 работни дни от уведомяването му за това
представя:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или на представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
п рок у рист и ли т ърговск и п ъ лномощ ник,
както и от лицата с правомощия за вземане
на решения или контрол по отношение на
кандидата/ползвателя на помощта, издадено
най-рано 4 месеца преди представянето му;
2. декларация по приложение № 11.
Чл. 41. (1) Постъпилите заявления за подпомагане се оценяват съгласно критериите за
оценка, посочени в приложение № 7. Съответствието с критериите за оценка се преценява към датата на подаване на заявлението
за подпомагане съобразно приложените към
заявлението за подпомагане документи.
(2) Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и
се одобряват в низходящ ред до размера на
определения за съответния прием бюджет.
(3) Класираните заявления за подпомагане
с еднакъв брой точки, за които е наличен
частичен разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на
бюджета, определен в заповедта на министъра
на земеделието и храните по чл. 35, ал. 1 за
съответния период на прием.
Чл. 42. (1) Изпълнителният директор на
РА се произнася със заповед за пълно или
частично одобрение или отказ за финансиране
на заявлението за подпомагане. Заповедта
за частично одобрение (в частта на отхвърлените за финансиране разходи) и заповедта
за отказ от финансиране на заявлението за
подпомагане подлежат на оспорване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) В срок от 15 календарни дни от получаване на заповедта за пълно или частично
одобрение за финансиране на заявлението за
подпомагане кандидатът има право да подпише
договор за предоставяне на финансовата помощ.
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(3) Договорът по ал. 2 урежда правата,
задълженията и отговорностите на страните,
включително основанията за изискуемост на
финансовата помощ и краен срок за започване
изпълнението на дейностите и инвестициите
по проекта.
(4) Когато при обработката на заявлението
за подпомагане бъдат установени съмнения
за изкуствено създадени условия, в договора
по ал. 2 се предвижда извършване на допълнителни проверки преди изплащане на
финансовата помощ.
(5) При неявяване на кандидата за подписване на предложения му проект на договор
за предоставяне на финансова помощ след
изтичане на срока по ал. 2 той губи правото
на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по
реда на тази наредба.
(6) В случаите по чл. 8, ал. 2 след сключване на договора за предоставяне на финансова
помощ РА извършва проверка/посещение на
място с цел да установи изпълнение на намеренията на кандидата за засаждане/засяване
на земеделските култури през текущата стопанска година към датата на кандидатстване.
В случай че бъде установено, че одобреният
кандидат не е засял/засадил културите след
изтичане на посочения в декларацията период или засетите/засадените култури водят
до несъответствие с изискването по чл. 8,
ал. 1, т. 2, РА прекратява едностранно и без
предизвестие сключения договор за отпускане
на финансова помощ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩ АНЕ НА ФИНАНСОВАТА
ПОМОЩ.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 43. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на цялата инвестиция.
(2) Финансовата помощ може да бъде
изплатена и преди извършване на цялата
инвестиция при спазване на изискванията
на чл. 17 и 18.
(3) Финансовата помощ не се изплаща на
ползватели на помощта, за които е установено, че са създали изкуствено условията,
необходими за получаване на помощта, с цел
осъществяване на предимство в противоречие
с целите на подмярката.
(4) Финансовата помощ се изплаща при
условие, че в срока по чл. 45, ал. 2 ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или удостоверения за регистрация
за извършването на всички дейности и/или
функционирането на всички активи, включени в одобрения проект, за които съгласно
действащото законодателство се изиск ва
лицензиране, разрешение и/или регистрация.
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Чл. 44. (1) При кандидатстване за авансово плащане ползвателят на помощта подава
заявка за авансово плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“
(обн., ДВ, бр. 55 от 2012 г.; изм., бр. 60 от
2014 г.) по мястото на извършване на инвестицията и прилага документи съгласно
приложение № 12.
(2) Заявка за авансово плащане се подава най-рано 10 работни дни след датата на
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
(3) Длъжностното лице от съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва преглед на документите
в присъствието на ползвателя на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 1 областната дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на липсите или нередовностите по ал. 4 ползвателят на помощта
има право в срока по чл. 17, ал. 3 отново да
подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В срок до 25 работни дни от датата на
подаване на заявката за авансово плащане
РА изплаща одобрената сума или мотивирано
отказва авансовото плащане, за което уведомява писмено ползвателя.
Чл. 45. (1) При кандидатстване за междинно
или окончателно плащане ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец,
утвърден от изпълнителния директор на РА и
публикуван на електронната страница на РА,
в съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ по чл. 44 от Устройствения
правилник на Държавен фонд „Земеделие“ по
място на извършване на инвестицията, като
прилага към нея документите, посочени в
приложение № 13.
(2) Заявката за окончателно плащане се
подава лично от ползвателя или от упълномощено от него лице с изрично и нотариално
заверено пълномощно в срок не по-късно от
един месец след изтичане на срока за извършване на инвестицията, посочен в договора за
предоставяне на финансова помощ.
Чл. 46. (1) Длъжностно лице от съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва преглед на документите по
чл. 45, ал. 1 в присъствието на ползвателя на
помощта или упълномощеното от него лице.
(2) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице връща
док у мен т и т е на ползват ел я на помощ та
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или у пълномощеното от него лице, като
писмено посочва установените липси и/или
нередовности.
(3) Ако заявката за плащане е подадена
след срока по чл. 45, ал. 2, длъжностното лице
връща документите на ползвателя на помощта
или на упълномощеното от него лице, като
писмено посочва причината за това.
(4) След отстраняване на констатираните липси или нередовности ползвателят на
помощта или упълномощеното от него лице
има право в срока по чл. 45, ал. 2 отново да
подаде заявка за плащане.
(5) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 47. (1) В срок не по-късно от три месеца след подаване на заявката за междинно/
окончателно плащане РА:
1. извършва проверка на представените
документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи и за установяване
спазването на критериите за допустимост, както и на ангажименти или други задължения на
ползвателя по настоящата наредба, договора
за предоставяне на финансова помощ и/или
ПРСР 2014 – 2020 г., като:
а) проверката се извършва в присъствието
на ползвателя на помощта или на упълномощен негов представител;
б) при приключване на проверката на
място служителят на РА изготвя протокол
за резултатите от проверката и го представя
за подпис на ползвателя на помощта или
на упълномощен негов представител, който
има право да напише в протокола обяснения
и възражения по направените констатации;
в) след приключване на проверката на
място, ако е установено неспазване, на ползвателя на помощта или упълномощен негов
представител се изпраща копие от протокола
по буква „б“;
г) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола по буква „б“ ползвателят на помощта или упълномощен негов представител
може писмено да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации
пред изпълнителния директор на РА;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на част или цялата финансова
помощ след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи между одобрената и реално
извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ
в съответствие с т. 3.
(2) В случай на нередовност или липса на
документи, при възникване на необходимост
от представяне на допълнителни документи
при непълнота и неяснота на заявените данни
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и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както и с цел да се удостовери съответствието
на заявените данни, РА писмено уведомява
ползвателя на помощта за необходимостта от
представяне на допълнителни данни и/или
документи, включително такива, които не са
посочени в приложение № 13. Ползвателят на
помощта представя изисканите му данни и/
или документи в срок до 15 работни дни от
уведомяването.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен,
когато:
1. Разплащателната агенция е упражнила
правомощието си по ал. 2 – със срока за
представяне на изисканите данни и/или документи от ползвателя;
2. по реда на ал. 1 са събрани данни и/или
документи, от които възниква съмнение за
нередност – до установяване от РА на всички
факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения
за наличие на престъпни обстоятелства – до
постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган;
3. при обработката на заявката за плащане
РА установи необходимост от предоставяне
на становище и/или информация от други
органи или институции – до датата на получаването им в РА;
4. се провежда контролна проверка въз
основа на Приложение I, т. 4 от Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията
и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от
28 август 2014 г.) (Делегиран регламент (ЕС)
№ 907/2014) – с един месец.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведомява писмено ползвателя на помощта.
(5) Заявките за плащане и приложените
към тях документи могат да бъдат изцяло или
частично оттеглени от ползвателя на помощта
по всяко време в писмена форма. Оттеглянето
поставя ползвателя в положението, в което се
е намирал преди подаването на въпросните
документи или на част от тях.
(6) Когато ползвателят на помощта е уведомен от РА за евентуални случаи на нередности в документите по ал. 5 и е уведомен за
намерението на РА да извърши проверка на
място/посещението или когато при проверката на място се установи нередност, не се
разрешава оттегляне по отношение на частите
на тези документи, засегнати от нередността.
(7) При оттегляне на заявката за плащане,
което не попада в хипотезата на ал. 6, ползвателят има право да подаде нова заявка за
плащане в срока по чл. 45, ал. 2.
(8) Заявките за плащане и приложените
към тях документи могат да бъдат поправяни
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и коригирани по всяко време след подаването
им в случай на очевидни грешки, признати
от РА въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай и при условие че ползвателят е действал добросъвестно.
(9) Разплащателната агенция може да признае очевидни грешки само ако те могат да
бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща
се в документите по ал. 8.
(10) Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените
към тях документи извън случаите по ал. 8.
Чл. 48. Размерът на дължимите на ползвателите плащания се изчислява въз основа
на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на
разпоредбите на чл. 63 от Регламент за изпълнение (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
(ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.) (Регламент за
изпълнение (ЕС) № 809/2014).
Чл. 49. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането, както и да изиска
възстановяване на част или цялата финансова
помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 47, ал. 1,
т. 1 и 2 нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти;
2. ползвателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските и не представи
изисканите му документи в срока по чл. 47, ал. 2;
3. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази
наредба;
4. наложи административна санкция по
чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014;
5. инвестицията не е изпълнена в срока,
посочен в договора за отпускане на финансово
подпомагане;
6. инвестици ята е изпълнена неточно,
включително когато ползвателят на помощ
та е придобил активи и/или изпълнил дейности – предмет на подпомагането, с технически параметри или в отк лонение от
количествено-стойностна сметка, различни
от одобрените от РА – когато констатираните отклонения водят до недопустимост или
необоснованост на заявените за подпомагане
дейности или разходи или засягат основната
цел на проекта, или променят предназначението на инвестицията съгласно одобрения
проект, или водят до несъответствие с целите,
дейностите, изискванията и критериите за
оценка, определени в тази наредба и договора
за отпускане на финансова помощ;
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7. ползвателят на помощта е представил
пред РА декларация и/или документ с невярно
съдържание, неистински и/или преправени
такива, включително когато тази декларация
и/или документ са представени при или по
повод кандидатстването му за подпомагане;
8. бъде наложена финансова корекци я
на заявените за плащане разходи съгласно
Методологията за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните
инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство,
приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 53 от 2010 г.);
9. при извършване на проверките по букви
„iii“ и „v“ от Раздел 2 „Контролни дейности“,
т. А „Процедури по одобряване на заявленията“
от Приложение № I към Делегиран регламент
(ЕС) № 907/2014 във връзка с чл. 48, параграф
2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014
РА установи, че ползвателят на помощта,
подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на
изискванията за допустимост за подпомагане,
посочени в настоящата наредба;
10. когато ползвателят на помощта или
упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка
по чл. 47, ал. 1, т. 2;
11. установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 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 юни 2014 г.).
(2) В случаите по ал. 1, т. 9 и 11 РА извършва
проверка за съответствието с изискванията за
допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените
към заявлението за подпомагане и изискани
допълнително документи. При нередовност
или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне
на допълнителни документи при непълнота
и неяснота на посочените в заявлението за
подпомагане и документите към него данни,
РА писмено уведомява ползвателя на помощта
за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително
такива, които не са посочени в приложение
№ 13. В тези случаи ползвателят е длъжен
в срок до 10 работни дни от получаване на
уведомяването да представи изисканите му
данни и/или документи.
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(3) В случаите на пълен или частичен
отказ за изплащане на финансовата помощ
ползвателят на помощта не може да подаде
друга заявка за плащане за същата инвестиция.
Раздел II
Условия за изпълнението на дейностите по
проекта и контрол
Чл. 50. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи
разходи за строително-монтажни работи и за
създаване на трайни насаждения, в срок до
36 месеца, считано от:
1. датата на подписването на договора за
предоставяне на финансова помощ с РА за
кандидати, които не се явяват възложители
по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки;
2. датата на получаване от ползвателя на
финансова помощ на уведомително писмо с
решението за съгласуване/отказ за съгласуване
на последната по време обществена поръчка
за избор на изпълнител по проекта за получатели на финансова помощ, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от
Закона за обществените поръчки.
(2) Крайният срок по ал. 1 е до 15 септември 2020 г.
(3) Най-късно до края на изпълнението на
проекта ползвателите на помощта трябва да
отговарят на всички задължителни стандарти, отнасящи се до техните дейности, в т. ч.
опазването компонентите на околната среда,
фи тосани тарни те изиск вани я, х у манното
отношение към ж ивотните, ветеринарносанитарните изисквания, безопасността на
храните и фуражите, хигиената, безопасните
условия на труд.
(4) Когато преди извършване на окончателно плащане РА установи, че не е изпълнено
задължение по ал. 3, ползвателят на помощта
дължи връщане на изплатените авансови и/
или междинни плащания.
Чл. 51. (1) Ползватели на помощта, които
са възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 от
Закона за обществените поръчки, провеждат
обществени поръчки за избор на изпълнител/и
на дейностите по проекта след сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ с изключение на процедурите за избор
на изпълнител/и за разходи по чл. 32, ал. 1,
т. 13, за които при подаване на заявлението за
подпомагане представя заверено от възложителя копие от документацията от проведената
обществена поръчка или процедура за възлагане по Закона за обществените поръчки.
(2) В срок до 15 работни дни от сключване
на договора за предоставяне на финансовата помощ с Държавен фонд „Земеделие“
ползвателите, които се явяват Възложители
на обществени поръчки, предоставят на РА
документите съгласно указанията по ал. 5 за
извършване на контрола по ал. 6.
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(3) Крайният срок за публикуване на публичната покана или на решението за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител за всички
разходи по чл. 32, ал. 1, т. 1 – 12 в проекта
е до три месеца от датата на сключване на
договора за отпускане на финансова помощ.
Ползвателят на помощта уведомява РА за публикуване на всяка публична покана в срок до
три работни дни от датата на публикуването,
а за всяко решение за откриване на процедура
за възлагане на обществена поръчка – в срок
до 7 работни дни от датата на публикуването.
(4) Разплащателната агенция осъществява
предварителна проверка и последващ контрол върху обществени поръчки съгласно
утвърдени от изпълнителния директор на
РА процедури за предварителни проверки и
последващ контрол.
(5) Указанията на РА при осъществяване
на предварителната проверка на планираните
обществени поръчки за избор на изпълнител
на всички дейности по проекта са задължителни за ползвателя на помощта.
(6) Разплащателната агенция осъществява
предварителния контрол по ал. 4 в срок до
20 работни дни от получаването на списъка
на планираните обществени поръчки, който
е по образец, утвърден от изпълнителния
директор на РА.
(7) Разплащателната агенция извършва последващ контрол по ал. 4 в срок до три месеца
от получаване на документите за проведената
обществена поръчка за избор на изпълнител.
(8) В случай на нередовност или липса на
документи, при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти при извършване на контрола по ал. 6 и 7 РА може да изиска
от ползвателя представяне на допълнителни
данни и/или документи. Ползвателят е длъжен
в срок до 10 работни дни от получаване на
уведомлението да представи изисканите му
данни и/или документи. Представени след
този срок данни и/или документи, както и
такива, които не са изрично изискани от РА,
не се вземат предвид.
(9) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, когато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти при извършване на контрола по ал. 4.
(10) При извършване на контрола по ал. 7,
както и при установяване на неспазване на
правилата на Закона за обществените поръчки, РА налага финансови корекции по реда
на Методология за определяне на финансови
корекции във връзка с нарушения, установени
при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти,
съфинансирани от Структурните фондове,
Кохезионния фонд на Европейския съюз,
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за
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рибарство и фондовете от Общата програма
„Солидарност и управление на миграционните потоци, приета с Постановление № 134
на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 53
от 2010 г.).
Чл. 52. (1) Ползвателят може да подаде
искане за изменение и/или допълнение на
договора в РА, като към искането се прилагат
доказателства, необходими за преценка на
неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова
помощ, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на инвестицията
съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията и критериите за оценка, определени в тази наредба и договора за
предоставяне на финансова помощ;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ.
(3) В случай на нередовност или липса
на документи, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи при
непълнота и неяснота на заявените данни и
посочените факти в искането за изменение
на договора, както и с цел да се удостовери
верността на заявените данни, РА изисква от
ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят представя
изисканите му данни и/или документи в срок
до 10 работни дни от уведомяването.
(4) В срок до един месец от подаването на
искането за промяна, а когато са изискани
документи и/или информация по ал. 3 – до
14 дни от изтичане на срока за представянето
им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява
за мотивите за отхвърлянето на искането, а
при одобрение в срок до 10 календарни дни
от получаването на уведомлението трябва да
се яви в РА за сключване на допълнително
споразумение към договора. В случай че
ползвателят или упълномощено от него с
нотариално заверено пълномощно лице не
се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към
договора се погасява.
Чл. 53. (1) Ползвател ят на помощта е
длъжен да води всички финансови операции,
свързани с подпомаганите дейности, отделно
в счетоводната си система или като използва
счетоводни сметки с подходящи номера от
датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до:
1. три години от датата на получаване на
окончателно плащане – за ползватели, които
са малки или средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните
предприятия;
2. пет години от датата на получаване на
окончателно плащане – за ползватели, които
са големи предприятия.
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(2) Ползвателят на помощта съхранява
всички документи, свързани с подпомаганите
дейности, за периода по ал. 1.
Чл. 54. (1) В срока по чл. 53, ал. 1 ползвателят на помощта е длъжен да:
1. използва подпомаганите активи и изпълнява подпомаганите дейности съгласно
предназначението им, посочено в бизнесплана;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползването, да не отдава под наем активите – предмет
на подпомагане, под каквато и да е форма,
освен когато това се изисква по закон;
3. не променя местоположението на подпомаганата дейност, когато п роек т ът на
ползвателя е бил одобрен за подпомагане
поради съответствие с критериите за подбор,
посочени в чл. 30, ал. 1, т. 6 и/или т. 11, или
е получил по-висок размер на финансовата
помощ поради изпълнение на условието по
чл. 13, ал. 1, т. 4, с изключение на случаите,
в които и след промяната на местоположението на подпомаганата дейност, ползвателят
продължава да отговаря на тези критерии
и/или това условие;
4. не преустановява подпомогнатата дейност
поради други причини освен изменящите се
сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги;
5. запази съществуващия към датата на
подаване на заявлението за подпомагане
средносписъчен брой на персонала, както и
броя на допълнително наетите въз основа
на бизнесплана лица в случаите, когато проектът е бил одобрен за подпомагане поради
съответствие с критерия по чл. 30, ал. 1, т. 10.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се
прилагат при подмяната на оборудване с
изтекъл амортизационен срок. Подмяната е
допустима за новопроизведено оборудване със
сходни характеристики и се осъществява след
одобрение на РА.
(3) В случаите на проекти на признати
групи/организации на производителите или за
колективни инвестиции, преотстъпване ползването на активите – предмет на подпомагане
на съдружниците и/или акционерите и/или
членовете на юридическите лица – кандидати,
не се смята за неизпълнение на задължението
по ал. 1, т. 2.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 ползвателят
да не прехвърля правото на собственост не
се прилага, когато собствеността върху активите – предмет на подпомагане, се прехвърля
в резултат на прехвърляне на търговското
предприятие на едноличния търговец – ползвател на помощта, на еднолично търговско
дру жество, в което той е собственик на
капитала, съчетано със заличаване на едноличния търговец, както и в случаите, когато
собствеността на активите се прехвърля от
ползвателя на помощта – физическо лице, на
еднолично търговско дружество, в което той е
собственик на капитала. В тези случаи трябва
да са спазени следните условия:
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1. ползвателят на помощта – физическо
лице или едноличен търговец, е отговарял на
изискването на чл. 8, ал. 1, т. 3 към момента
на кандидатстване, и
2. не е одобрен за подпомагане въз основа
на получени точки по критерия за подбор,
посочен в чл. 30, ал. 1, т. 1.
(5) В случаите по ал. 4, както и когато
ползвателят на помощта е получил по-висок
размер на подпомагане на основание чл. 12,
ал. 2, т. 1, той или неговият правоприемник
е длъжен да възстанови финансовата помощ
в размер на разликата спрямо процента по
чл. 12, ал. 1.
Чл. 55. Ползвателите на помощ застраховат
активите, предмет на подпомагане, за срока,
рисковете и при условията, посочени в договора за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 56. (1) Ползвател ят на помощта е
длъжен да предоставя на РА всяка поискана
информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение изискванията на
тази наредба, условията по договора за предоставяне на финансова помощ, процедурите за
възлагане на обществени поръчки по Закона
за обществените поръчки, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност,
може да бъде извършван от представители на
РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата, Европейската комисия
и Европейската сметна палата, Европейската
служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 1 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти
по подпомаганите дейности.
(4) Когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия
извършва оцен яване и ли наблюдение на
ПРСР 2014 – 2020 г., ползвателят на помощта
предоставя на оправомощените от тях лица
всички документи и информация, които ще
подпомогнат оценяването или наблюдението.
Чл. 57. (1) Ако ползвателят на помощта не
изпълнява задължение по тази наредба или
по договора за предоставяне на финансова
помощ след изплащане на каквато и да е част
от финансовата помощ, РА може да поиска
връщане от ползвателя на всички изплатени
суми по договора.
(2) Ако ползвателят на помощта не изпълнява задължение по чл. 53, РА изисква
връщане на частта от изплатената финансова
помощ, която е пропорционална на периода,
за който задължението не е било изпълнено
от ползвателя.
(3) Разплащателната агенци я може да
поиска връщане на изплатените по договора
суми и когато:
1. установи, че ползвателят на помощта
е представил декларация и/или документ с
невярно съдържание, неистински или преправени такива, независимо от момента на
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представянето им, включително когато този
документ и/или декларация са били представени на етапа на кандидатстването му за
подпомагане;
2. установи, че ползвателят изкуствено е
създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на финансова помощ, за
да извлече облага в противоречие с целите
на тази наредба;
3. ползвателят на помощта е получил допълнителна публична финансова помощ за
активите и/или дейностите, финансирани по
реда на тази наредба.
(4) Когато РА установи наличие на обстоятелства по чл. 10, ал. 3 или 4, ползвателят
на помощта дължи връщане на изплатените
авансови и/или междинни плащания заедно
със законната лихва, считано от датата, на
която е настъпило съответното обстоятелство.
(5) Когато РА установи, че обстоятелствата по чл. 10, ал. 3 или 4 са били налице
към датата на извършване на окончателното
плащане, ползвателят на помощта дължи
връщане на изплатените суми заедно със законната лихва върху тях, считано от датата
на получаването им.
Чл. 58. (1) При неизпълнение на задълженията по чл. 52, 54 и 63 РА писмено предупреждава ползвателя за констатираното
неизпълнение и предвидените за това санкции, като му дава възможност в едномесечен
срок от получаване на предупреждението да
отстрани нередовностите.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани констатираното нарушение по ал. 1
в едномесечен срок от получаване на писменото предупреждение от РА. В случай на
отстраняване на нарушението в указания срок
ползвателят не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят дължи
връщане на получената помощ заедно със
законната лихва върху нея, считано от датата
на констатиране на нарушението на съответното задължение от страна на РА.
Чл. 59. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 13, ал. 10 ползвателят на помощта
дължи връщане на разликата между получения
процент и по-малкия процент на помощта,
който би получил, ако не е отговарял на условията за получаване на по-големия размер
финансова помощ към датата на подаване
на заявлението за подпомагане, заедно със
законната лихва.
(2) При неизпълнение на задължението по
чл. 30, ал. 6 ползвателят на помощта дължи
връщане на получената помощ заедно със
законната лихва само ако неизпълнението е
по отношение на условие, което е било основание за избор на ползвателя на помощта
пред останалите кандидати. Когато неизпълнението на задължението по чл. 30, ал. 6 е
по отношение на условие, което е станало
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основание за предоставяне на финансовата
помощ по договора при условията на чл. 31,
ползвателят дължи връщане на получената
помощ заедно със законната лихва върху нея.
(3) Законната лихва по ал. 1 и 2 се дължи
от момента на неизпълнение на задълженията по чл. 13, ал. 10, съответно – по чл. 30,
ал. 6, а в случай, че той не може да бъде
установен – от момента на установяване на
неизпълнението.
Чл. 60. (1) Когато преди плащане на одобрени разходи – обект на ограниченията по чл. 23
и/или чл. 24, РА установи неизпълнение на
задълженията по чл. 22, ал. 9 и чл. 24, ал. 2,
финансовата помощ за съответните активи
се намалява в следните размери:
1. когато РА установи намаление на размера на земята, което надвишава 50 на сто
от размера на земята, посочен в бизнесплана
и в договора за предоставяне на финансова
помощ, финансова помощ за разходите, обект
на ограниченията по чл. 23 и/или чл. 24, не
се изплаща;
2. когато РА установи намаление на размера на земята, което е по-голямо от 5 на
сто, но не надвишава 50 на сто от размера
на земята, посочен в бизнесплана и в договора за предоставяне на финансова помощ,
финансовата помощ за разходите – обект на
ограниченията по чл. 23 и/или чл. 24, се намалява с установения процент на намаление
на размера на земята.
(2) Когато след извършено междинно/окончателно плащане за одобрени разходи – обект
на ограниченията по чл. 23 и/или чл. 24, РА
установи неизпълнение на задълженията по
чл. 22, ал. 9 и/или чл. 24, ал. 2, ползвателят
дължи връщане на изплатената финансова помощ в размерите, определени в ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 61. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, което
се дължи на форсмажорни обстоятелства.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице уведомява писмено РА
за възникването на обстоятелствата по ал. 1 и
да приложи достатъчно доказателства за това
в срок до 10 работни дни от датата, на която
ползвателят на помощта или упълномощеното
лице има възможност да го направи.
Г л а в а

п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 62. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на
шест месеца РА публикува на електронната
си страница следната информация за всеки
одобрен проект на ползватели на помощта:
1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица;
2. наименование на ползвателите – юридически лица;
3. вид на подпомаганите дейности;
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4. общ размер на одобрената финансова
помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и
прозрачност до 30 април всяка година РА
публикува на електронната си страница следната информация за предходната финансова
година за ползвателите на помощта, на които
е извършено плащане по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:
1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица;
2. наименование на ползвателите – юридически лица;
3. общината, в която ползвателят на помощ
та живее или е регистриран, и пощенския
код, когато е наличен, или част от него за
обозначаване на общината;
4. общата сума на публично финансиране,
получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва
както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинасиране;
5. вид на подпомаганите дейности;
6. информация за сбора от сумите, изплатени
за предходната година от Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР за
всеки ползвател на финансова помощ.
(3) Когато размерът на финансовата помощ
по ал. 1, т. 3 или ал. 2, т. 4 е по-малък от
левовата равностойност на 1250 евро, физичес
ките лица се идентифицират чрез код и не
се публикува личното и фамилното им име.
(4) Данните на ползвателя на помощта се
публикуват в съответствие с 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) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
485/2008 на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.)
и могат да бъдат обработени от органите за
финансов контрол и от следствените органи
на Европейския съюз и на държавите членки с
цел защита на финансовите интереси на Съюза.
Чл. 63. (1) Ползвателят на помощта се
задължава от сключване на договора за отпускане на финансова помощ до крайната
дата за изпълнение на проекта да постави на
видно за обществеността място:
1. плакат с размер не по-малък от А3,
съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР – за проекти с размер на
публичната финансова помощ от 10 000 евро
до 50 000 евро включително;
2. табела с размери не по-малко от 50 см
височина и 70 см широчина, съдържаща
информация за дейността, подпомагана от
ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната
финансова помощ над 50 000 евро;
3. временен билборд с размери не по-малко
от 3 м височина и 4 м широчина за проекти,
включващи строителство с размер на публичната помощ над 500 000 евро.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

(2) Ползвателят на помощта се задължава
да включва на професионалната си електронна
страница, ако има такава, кратко описание на
подпомаганата дейност. Описанието трябва да
включва целите и резултатите от дейността,
като подчертава финансовото подпомагане
от Европейския съюз.
(3) Ползвателят на помощта се задължава
до 3 месеца след крайната дата за изпълнение
на проекта да постави и поддържа на видно
място билборд или табела с размери не помалко от 3 м височина и 4 м широчина с
информация за подпомагане на дейността му
от ЕЗФРСР, когато размерът на публичната
помощ надхвърля 500 000 евро и проектът
включва помощ за закупуване на движими
или недвижими вещи или строителни дейности
в срока по чл. 53, ал. 1.
(4) Електронната страница, плакатът, табелата или билбордът по ал. 1, 2 и 3 съдържат
описание на проекта/дейността, която се
подпомага, емблемата на Европейския съюз
с пояснение за неговата роля, националното
знаме на Република България, както и думите:
„Европейският земеделски фонд за развитие
на селските райони: Европа инвестира в
селските райони.“
(5) Информацията по ал. 4 заема не помалко от 25 на сто от плаката, табелата,
билборда или електронната страница.
(6) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят
съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на
правила за прилагането 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
(ЕЗФРСР) (ОВ L 2274, 31.7.2014 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Административни проверки“ са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 28
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014.
2. „Авансово плащане“ е плащане по смисъла на чл. 63 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.
3. „Биоенергия“ е енергия, включително
под формата на течни или газообразни горива,
която е получена от преработката на биомаса.
4. „Биомаса“ е всяка органична материя
с растителен произход, която може да бъде
рециклирана, включително специализирани
култури и горски продукти, селскостопанска
храна и фураж, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци
от дървесина, водни растения, животински и
торов отпадък, органични, битови отпадъци
и други отпадъчни материали.
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5. „Големи предприятия“ са предприятия,
които не изпълняват критериите на чл. 3 от
Закона за малките и средните предприятия.
6. „Дейност“ е проект, договор, споразумение или друг механизъм, избран съгласно
заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии,
който се отнася до и се осъществява от един
или повече ползватели на помощ, предвид
постигането на поставените цели в ПРСР.
7. „Доминиращо влияние“ върху юридичес
ко лице е влиянието на друго лице, което:
а) притежава мажоритарния дял от капитала на юридическото лице, или
б) притежава блокираща квота в капитала
на юридическото лице, или
в) може да назначава повече от половината
от членовете на управителните или контролните органи на юридическото лице.
8. „Енергийна ефективност в рамките на
земеделското стопанство“ е съотношението
меж ду изходното количество произведена
стока или продукция и вложеното количес
тво енергия, като инвестициите по проекта
трябва да допринасят за енергийно спестяване
в рамките на цялото земеделско стопанство
спрямо годишното потребление на енергия за
годината, предхождаща годината на подаване
на заявлението за подпомагане.
9. „Земеделска дейност“ е производството на
земеделски продукти, включително прибиране
на реколтата, добив на мляко, отглеждане и
развъждане на селскостопански животни за
земеделски цели и/или поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние.
10. „Земеделски култури“ са растения от
даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени
негови потребности.
11. „Земеделски площи“ са обработваемата
земя (включително оставена като угар), постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали
се използват за производство на земеделска
продукция.
12. „Земеделска техника“ е техника, която се използва за обработка на почвата
и прибиране на реколтата, като: трактори,
самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни
машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и
др.) и друг вид самоходни машини и сменяема
прикачна техника.
13. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013.
14. „Икономическа жизнеспособност“ е
генерирането на доходи от дейността, гарантиращи устойчивост на земеделското стопанство
за периода на бизнесплана.
15. „Икономически размер на стопанство“ е
размерът на земеделското стопанство, изразен
в стандартен производствен обем.
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16. „Иновации“ са: иновативен продукт
произвеждан от стопанството/предприятието, въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) или нова
практика, въвеждане на нова организационна
форма, включително маркетинг, подкрепени
с удостоверение за ползван патент и/или
удостоверение за полезен модел, внедрена в
рамките на две години преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.
За иновации не се считат малки промени
или подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне
на производствени или логистични системи,
много близки до вече съществуващи такива,
изваждане от употреба на определен процес,
само подмяна на дълготрайни материални
активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от промени в цените
на производствените фактори, сезонни или
други циклични промени, търговия с нови
или значително подобрени продукти, както
и промени в организацията на работното
място или външните отношения, които се
основават на организационни методи, които
вече се използват в стопанството.
17. „Интегрирани проекти“ са проекти,
изпълнявани от един кандидат и съчетаващи най-малко две дейности или операции,
попадащи в обхвата на две различни мерки:
а) мярка 4 и мярка 6;
б) мярка 4 и мярка 8;
в) мярка 4 и мярка 9;
или подмерки от тези мерки от ПРСР
2014 – 2020 г., като проектите следва да допринасят и показват по-добри финансови резултати от дейността на кандидата в резултат
на едновременното изпълнение на съответните
дейности или операции.
18. „Колективни инвестиции“ са инвестиции, свързани с осигуряване на сътрудничеството между над 6 земеделски производители
или признати групи/организации на производители, чрез предприемане на по-ефективни
и икономически изгодни инвестиции в общи
съоръжения, оборудване, инфраструктура и др.
19. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
20. „Международно признат стандарт“ е
стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или международна
организация с дейност по стандартизация и
е общодостъпен.
21. „Места по националната екологична
мрежа Натура 2000“ са защитените зони по
смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
22. „Млади земеделски стопани“ са лица,
които към момента на подаване на заявлението
за подпомагане са на възраст между 18 и не
повече от 40 години и притежават съответни
професионални умения и компетентности и
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се установяват за пръв път като ръководител
на земеделско стопанство или вече са се установили през петте години преди подаване
на заявлението за подпомагане. Когато кандидати за подпомагане са юридически лица,
за да се считат за млади земеделски стопани,
те следва да отговарят на изискванията по
чл. 2 от Делегиран регламент № 807/2014 на
Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение
на някои разпоредби на Регламент (ЕС) на
Европейския парламент и на Съвета. Не са
млади земеделски стопани кандидати – юридически лица, чийто мажоритарен дял от
капитала е придобит от физическото лице на
възраст между 18 и 40 ненавършени години
след 1 януари 2014 г. Установяването като
ръководител на земеделско стопанство е настъпването на първото от следните събития:
а) регистрация на кандидата (физическо
или юридическо лице), на друго юридическо
лице, чийто мажоритарен дял от капитала се
притежава от кандидата, на мажоритарния
собственик на дял от капитала на кандидата
и/или на юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от мажоритарния собственик на дял от капитала
на кандидата, за първи път като земеделски
стопанин по Закона за подпомагане на земеделските производители;
б) започване на отглеждане на животни в
животновъден обект – собствен или нает от
кандидата (физическо или юридическо лице),
от друго юридическо лице, чийто мажоритарен
дял от капитала се притежава от кандидата,
от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата и/или на юридическо
лице, чийто мажоритарен дял от капитала
се притежава от мажоритарния собственик
на дял от капитала на кандидата;
в) стопанисване на земя с цел производство
на земеделска или животинска продукция от
страна на кандидата (физическо или юридическо лице), друго юридическо лице, чийто
мажоритарен дял се притежава от кандидата,
мажоритарния собственик на дял от капитала
на кандидата и/или юридическо лице, чийто
мажоритарен дял от капитала се притежава
от мажоритарния собственик на дял от капитала на кандидата.
23. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
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е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.
24. „Нередност“ означава всяко нарушение
на правото на ЕС или на националното право,
свързано с прилагането на тази разпоредба,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за
последица нанасянето на вреда на бюджета
на Съюза чрез начисляване на неправомерен
разход в бюджета на Съюза.
25. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с поддръжка и експлоатация на активите.
26. „Организации и/или групи на земеделски производители“ са организациите и/или
групите, признати от министъра на земеделието и храните.
27. „Отпадъчни продукти“ е всяка органична материя с растителен произход, включително отпадъци и остатъци от селскостопански
реколти, която не се използва за фураж.
28. „Полезна топлоенергия“ е понятие по
смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари
2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо
се на търсенето на полезна топлоенергия във
вътрешния енергиен пазар и за изменение на
Директива 92/42/ЕИО (ОВ L 052, 21.02.2004 г. и
Българско специално издание: глава 12, том 2).
29. „Обособена част от инвестицията“ е завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.
30. „Подмярка“ е съвкупност от дейности,
спомагащи за прилагане приоритетите на
ПРСР 2014 – 2020 г. Подготовка на продукцията за продажба включва една или комбинация от дейности, свързани с почистването,
подготовката за съхранение, съхранението,
сортирането, маркирането, опаковането и
транспортирането на земеделски продукти.
31. „Ползвател“ е лице, на което е одобрена
и/или изплатена финансова помощ по ПРСР
2014 – 2020 г.
32. „Предпроектно проучване“ са анализите
по чл. 28, ал. 8, становища и доклади за енергийна ефективност и доклади за екологична
устойчивост на проекта.
33. „Преработка на селскостопански продукти“ е всяко обработване на селскостопански
продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е селскостопански продукт,
с изключение на дейностите, извършвани в
стопанството, необходими за приготвяне на
животински или растителен продукт за първа
продажба.
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34. „Принос в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или
су ровини, проу чване или професиона лна
работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания, подкрепени от
фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
35. „Проверка на място“ е проверка по
смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
36. „Проект“ е заявление за подпомагане
заедно с всички изискуеми документи, както и
съвкупността от материални и нематериални
активи и свързаните с тях разходи, заявени
от кандидата и допустими за финансиране по
ПРСР 2014 – 2020 г.
37. „Професионални умения и компетентности“ означава завършено средно или висше
образование в областта на селското стопанство
или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост,
или 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“ и
„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.
38. „Публична финансова помощ“ е всеки
обществен дял във финансирането на дейности,
източник на който е бюджетът на държавата,
на регионалните или местните власти, на
Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането
на дейности, чийто произход е бюджетът на
обществени юридически лица или сдружения
на една или повече регионални или местни
власти по смисъла на Директива 2004/18/
EО на Европейския парламент и на Съвета
от 31 март 2004 г. относно координирането
на процедурите за възлагане на обществени
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поръчки за строителство, доставки и услуги
(ОВ L 134, 30.4.2004 г. и Българско специално
издание: глава 06, том 8), ще се разглежда
като обществен дял.
39. „Първично селскостопанско производство“ е производство на растителните и животинските продукти, изброени в Приложение
№ I по член 38 от Договора за функциониране на Европейския съюз, както и памук,
без да се извършват никакви по-нататъшни
операции, с които се променя естеството на
тези продукти.
40. „Първична преработка на пчелен мед“
е процес на преработка, в който основна
суровина е пчелен мед в сурово състояние.
41. „Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка и управление на проекта“ са
разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане и такива по време на
изпълнение на проекта, които задължително
включват подготовка на заявление за подпомагане, изработка на бизнесплан, анализ за
икономическа устойчивост на проекта и подготовка на заявки за плащане, включително
отчитане и управление на проекта.
42. „Разходи за инвестиции за обикновена
подмяна“ са разходи за замяна на активи,
които не водят до подобряване на цялостната
дейност на кандидата.
43. „Рефинансиране на лихви“ е възстановяване на извършените разходи за лихви по
заеми.
44. „Стандартен производствен обем“ е
стойността на продукцията, която отговаря
на средната стойност за даден район за всеки
един земеделски продукт, изчислена в евро по
таблица съгласно приложение № 14.
45. „Схеми за директно подпомагане“ са
правилата за предоставяне на финансова помощ, уредени в 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) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L
347/608 от 20 декември 2013 г.).
46. „Съпоставими оферти“ са оферти, които отговарят на запитването за оферта на
кандидата и съдържат:
а) еднотипни основни технически характеристики – в случаите, когато се кандидатства за разходи за закупуване на машини и
земеделска техника;
б) общ капацитет на оборудването – в
случаите, когато се кандидатства за разходи
за закупуване на оборудване;
в) количествено-стойностни сметки – в
случаите, когато се кандидатства за разходи за
извършване на строително-монтажни работи.
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47. „Трайни насаждения“ са площи, заети
с овощни и лозови насаждения, бамбук, черница, камъш, ракита за плетене на кошници,
медоносни дървесни видове за производството
на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производството
на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за
лозов посадъчен материал, овощни дръвчета,
декоративни храсти и горски фиданки и други
насаждения с вегетационен период повече от
две години.
48. „Уникален идентификационен номер“
е регистрационен номер, който се издава на
кандидата от служител в РА след положително
становище от извършен преглед на документите към заявлението за подпомагане.
49. „Услуги, свързани директно със земеделската дейност“ са услуги, директно
подпомагащи производството на земеделски
продукти, включително услуги, извършвани
със земеделска техника, агротехнически мероприятия, ветеринарномедицински услуги
и услуги за репродуктивна дейност. Не се
считат за „услуги, директно свързани със
земеделската дейност“ услуги:
а) свързани с продажбата и/или ремонт и/
или наем на земеделска техника;
б) свързани с продажбата на земеделски
продукти, включително семена и посадъчен
материал, с изключение на случаите, в които тя се извършва от производителя на тези
продукти;
в) свързани с продажбата и съхранението
на торове и препарати за растителна защита.
50. „Форсмажорни обстоятелства“ са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) конфискация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за
предоставяне на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие, въздействало
сериозно върху земята в имота;
д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския
производител.
51. „Частичен отказ за финансиране“ е
отказът да се финансират част от заявените
разходи на кандидата, които са включени в
проект, одобрен за подпомагане по ПРСР
2014 – 2020 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. До 1 септември 2015 г. министърът на
земеделието и храните ограничава допусти-

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

мостта на проекти за колективни инвестиции
и интегрирани проекти в заповедите за прием
на заявления за подпомагане по чл. 35.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Цветан Димитров
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
№

Списък на допустимите непреработени
земеделски продукти
Растениевъдство

1
2
3
4
5
6
7
8

Зърнено-житни култури
Зърнено-бобови култури
Маслодайни култури
Технически култури (с изключение на тютюн)
Зеленчукови култури
Медицински и ароматни култури
Медоносни и лечебни трайни насаждения
Овощни култу ри (семкови, костилкови,
орехоплодни, ягодоплодни, южни култури)
9 Фуражни култури
10 Лозя
11 Цветя
12 Семена и посадъчен материал
13 Гъби, включително диворастящи видове,
специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба
14 Трюфели
15 Бързорастящи дървесни видове, използвани
като биомаса за производство на биоенергия
16 Други живи растения
Животновъдство
(включително непреработените продукти,
получени в резултат на отглежданите по-долу
животни)
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

Говеда (крави) – всички видове, включително и за разплод
Биволи (биволици) – всички видове, включително и за разплод
Овце – всички видове, включително и за
разплод
Кози – всички видове, включително и за
разплод
Свине – всички видове, включително и за
разплод
Коне – за месо, и коне от застрашени местни
породи, включени за подпомагане по мярка
10 „Агроекология и климат“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
Зайци
Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки,
пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани)
Пчелни семейства
Буби
Охлюви
Калифорнийски червей
Други селскостопански живи животни
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2
Списък на инвестиционни разходи, свърза
ни с прилагане на Директива на Съвета от
12 декември 1991 г. за опазване на водите
№
от замърсяване с нитрати от селскосто
пански източници (91/676/ЕИО)(OB L 375,
31.12.1991 г.)
Зак у п у ване/придобиване, ст роителство/
обновяване на сгради и друга недвижима
собственост, използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници

1

Закупуване/инсталиране на машини, оборудване и съоръжения, необходими за транспортиране, съхранение, оползотворяване на
биомаса/животински отпадък и за опазване
на водите/водоизточниците от замърсяване
с нитрати от земеделски източници

2

3

Изграждане/модернизиране/оборудване на
съоръжения за съхраняване на животински
и растителен торов отпадък

4

Изграждане/модернизиране/оборудване на
съоръжения за съхраняване на минерални
торове, необходими за производствената
дейност на стопанството
Изграждане/модернизиране/оборудване на
съоръжения за съхраняване на отпадни води
от процеса на силажиране

5

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2, т. 1
Списък на общините, чиито земи попадат в
нитратно уязвимите зони
№

Община

Обхват на уязвимата зона по надморска височина,
метри

1

2

ВЕСТНИК
1
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3

13 Брегово

*

14 Брезово

до 300

15 Брусарци

*

16 Бургас

*

17 Бяла – Русенска обл.

*

18 Бяла Слатина

*

19 Велики Преслав

до 200

20 Велико Търново

до 200

21 Венец

*

22 Ветово

*

23 Ветрино

*

24 Видин

до 200

25 Враца

до 300

26 Вълчедръм

*

27 Вълчи дол

*

28 Върбица

до 300

29 Генерал Тошево

*

30 Главиница

*

31 Горна Оряховица

*

32 Гулянци

*

33 Гурково

до 450

34 Гълъбово

*

35 Две могили

*

36 Димитровград

*

37 Димово

до 200

3

38 Добрич

*

39 Добричка

*

40 Долна Митрополия

*

1

Аврен

*

2

Айтос

до 100

3

Аксаково

*

41 Долни Дъбник

*

4

Алфатар

*

42 Дулово

*

5

Антоново

*

43 Елхово

до 250

6

Балчик

*

44 Завет

7

Белене

*

45 Златарица

8

Бойчиновци

*

46 Иваново

*

9

Болярово

47 Искър

*

до 250

*
до 200

10 Борован

*

48 Исперих

*

11 Борово

*

49 Каварна

*

50 Кайнарджа

*

12 Братя Даскалови

до 250
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2

3

1

51 Калояново

*

89 Пловдив

*

52 Камено

*

90 Полски Тръмбеш

*

53 Каолиново

*

91 Поморие

54 Карнобат

*

92 Попово

*

55 Каспичан

*

93 Пордим

*

56 Кнежа

*

94 Провадия

*

57 Козлодуй

*

95 Първомай

до 300

58 Криводол

до 300

96 Раднево

*

59 Крушари

*

97 Разград

*

60 Кубрат

*

98 Раковски

*

61 Левски

*

99 „Родопи“

до 300

62 Летница

*

100 Ружинци

до 200

63 Ловеч

до 300

2

3

до 100

101 Русе

*

64 Лозница

*

102 Садово

*

65 Лом

*

103 Самуил

*

66 Луковит

до 300

104 Свиленград

67 Любимец

до 100

105 Свищов

до 100
*

68 Марица

*

106 Севлиево

до 300

69 Медковец

*

107 Силистра

*

108 Симеоновград

*

70 Мездра

до 300

71 Мизия

*

109 Ситово

*

72 Минерални бани

до 300

110 Сливен

до 350

73 Монтана

до 200

111 Сливо поле

74 Несебър

до 100

112 Смядово

до 100
до 250

*

75 Никола Козлево

*

113 Средец

76 Никопол

*

114 Стамболийски

77 Нова Загора

*

115 Стара Загора

78 Нови пазар

*

116 Стражица

*

79 Ново село

*

117 Стралджа

*

80 Омуртаг

*
до 250

до 300

118 Стрелча

до 450

81 Опака

*

119 Суворово

*

82 Опан

*

120 Сунгурларе

83 Оряхово

*

121 Сухиндол

*

84 Павликени

*

122 Съединение

*

85 Пазарджик

до 450

123 Твърдина

86 Петрич

до 150

124 Тервел

87 Пещера

до 450

125 Тополовград

88 Плевен

*

126 „Тунджа“

до 350

до 400
*
до 350
*
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3

127 Тутракан

*

128 Търговище

*

129 Хайредин

*

130 Харманли

до 100

131 Хасково

до 250

132 Хисаря

до 400

133 Хитрино

*

134 Цар Калоян

*

135 Ценово

*

136 Червен бряг

*

137 Чирпан

до 250

138 Шабла

*

139 Шумен

*

140 Якимово

*

141 Ямбол

*

Забележка. *) пълен обхват.

Приложение № 4
към чл. 8, ал. 4
Списък на общините в обхвата на селските
райони на Република България
№

1

Област

Общини

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев,
Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог,
С а н да нск и, С ат овча, С и м и т ли, Ст ру м яни, Хад ж идимово,
Якоруда

ВЕСТНИК
№

Област
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Общини

9

Ардино, Джебел, Кирково, КруКърджали мовград, Момчилград, Черноочене

10

Кюстендил

Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева
баня, Трекляно

11 Ловеч

Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

12 Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги
Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово

Пазар13
джик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище,
Пещера, Ракитово, Септември,
Стрелча, Сърница

14 Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15 Плевен

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър,
Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен бряг

16 Пловдив

Брезово, Калояново, Карлово,
Кричим, Куклен, Лъки, „Марица“,
Перущица, Първомай, Раковски,
„Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря

17 Разград

Завет, Исперих, Кубрат, Лозница,
Самуил, Цар Калоян

18 Русе

Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово

19 Силистра

А лфатар, Главиница, Дулово,
Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20 Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21 Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат,
Златог ра д, Ма дан, Неделино,
Рудозем, Чепеларе

Бургас

Айтос, Камено, Карнобат, Малко
Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец,
Сунгурларе, Царево

22

София
област

3

Варна

Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла,
Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни
чифлик, Дългопол, Провадия,
Суворово

4

Велико
Търново

Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол

23

Стара
Загора

24

Видин

Белоградчик, Бойница, Брегово,
Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село, Ружинци, Чупрене

Т ърг ови- Антоново, Омуртаг, Опака, Поще
пово

6

Враца

Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия,
Оряхово, Роман, Хайредин

7

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

26 Шумен

8

Добрич

Балчик, Генерал Тошево, Добрич –
селска, Каварна, Крушари, Тервел,
Шабла

27 Ямбол

2

5

25 Хасково

А нтон, Божурище, Ботевград,
Годеч, Горна Малина, Долна баня,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе,
Златица, Ихтиман, Копривщица,
Костенец, Костинброд, Мирково,
Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч
Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан,
Павел баня, Раднево, Чирпан

Ивайловград, Любимец, Маджарово, М и нера л н и ба н и, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли
Велики Преслав, Венец, Върбица,
Каолиново, Каспичан, Никола
Козлево, Нови пазар, Смядово,
Хитрино
Бол ярово, Елхово, Ст ра лд жа,
Тунджа
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Приложение № 5
към чл. 22, ал. 1
Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020 г.
БИЗНЕС ПЛАН
по
Подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски
стопанства“
..........................................................................................
(име на проекта)
...............................................................................................
(име на кандидата)
Сума на инвестицията ........................................... лв.
(без разходите по чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба)
Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс за представени от мен неверни
сведения.
Подпис/печат: ......................
Забележки:
1. Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и подпечатва всяка страница от бизнес плана (за физическа
лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се
добавят допълнителни редове и колони в зависимост
от срока, за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства .
Обща информация
А

Седалище и адрес на управление
Място на извършване на инвестицията
Телефон за контакти:
Факс:
E-mail:
Планиран краен срок за извършване
на инвестицията:
I. Въведение
А. Кратко описание на проекта:
Б. Очакван резултат след завършване на проек
та, в т. ч.:
Б.1. Начини за повишаване на конкурентоспособ
ността чрез:

А

Начини за повишаване на
конкурентоспособността на
стопанството

Съответствие
(отбележете с
Х или V)

Б

В

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;



2. насърчаване въвеждането на
нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал;
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№

Начини за повишаване на
конкурентоспособността на
стопанството

Съответствие
(отбележете с
Х или V)

А

Б

В

3. опазване на компонентите на
околната среда;



4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;



5. насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.



• Допустимо е отбелязването на повече от едно
съответствие.

Обосновка: ……………………… (посочват се мотиви за направения избор)
Б.2. Подобряване на цялостната дейност на земе
делското стопанство чрез:
№

Подобряване на цялостната
дейност на земеделското
стопанство

Съответствие
(отбележете
с Х или V)

А

Б

В

1.

Внедряване на нови продукти, процеси и технологии
и обновяване на наличните
производствени материални
и/или нематериални активи,
или



2.

Насърчаване на сътрудничеството с производителите
и преработвателите на земеделски продукти, или



3.

Опазване на компонентите
на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, или



4.

Повишаване на енергийната
ефективност в земеделските
стопанства, или



5.

Подобряване условията на
труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните
и други условия на производство, или



6.

Подобряване качеството на
произвежданите земеделски
продукти, или



7.

Осигуряване на възможности
те за производство на биологични земеделски продукти.



Б

Име на кандидата (физическото
лице, юридическото лице, ЕТ)

№

ВЕСТНИК

• Допустимо е отбелязването на повече от едно
съответствие.

Обосновка: ……………………… (посочват се мотиви за направения избор)
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II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност:
А. Кратка информация за дейността на кандидата:
Б. Организация, структура и управление:
Таблица Б. Допълнителна заетост на стопанството, свързана с изпълнението на проекта (попълва се в
случай, че кандидатът планира създаване на нови работни места за реализацията на дейностите по проекта и изпълнява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9)
Планиран брой на доСредносписъчен брой на
пълнително наетите на персонала, за който канСредносписъчен брой на
трудово правоотноше- дидатът поема задължеперсонала за предходна
ние лица към датата ние да поддържа за период Планиран средносписъчен
финансова година към
на подаване на заявот 5 години след датата
брой на персонала, уведатата на подаване
на окончателното
личен за реализация на
ката за окончателно
на заявление за
плащане
дейностите по проекта
плащане
подпомагане
(за цялото стопанство,
(за реализация на дей(за цялото стопанство)
ностите по проекта)
включително за реализация
на дейностите по проекта)
А

Б

В

Г

Забележки:
* В колона „А“ се попълва средносписъчният брой на персонала, зает в стопанството на кандидата, съгласно данните, посочени в декларацията по чл. 4а ЗМСП.
* В колона „Б“ се попълва броят на допълнително наети по трудови правоотношения лица за реализация на дейностите по проекта.
* В колона „В“ се попълва средносписъчният брой на персонала за цялото стопанство, включващ задължително
данните, посочени в колона „А“, както и планираният средносписъчен брой на персонала, увеличен за реализация на
дейностите по проекта.
* В колона „Г“се попълва разликата между данните от колони „В“ и „А“, като данните от тази колона ще бъдат
взети предвид при оценка на проекта по приоритета по чл. 30, ал. 1, т. 9.
III. Финансов план
III.1 Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта.
А. Обект и източници за финансиране на проекта.
Таблица 1. Предмет на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по проекта (с изключение
на разходите по чл. 32, ал. 1, т. 13)
(лева)

Включително

Инвестиция
Вид

Модел, порода, тип,
сорт, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Единична
цена

Стойност*

Собствени
средства
(%)

Кредит
(%)

Други
(%)

Д

Е

Ж

З

И

Общо
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията
Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от цялостния
обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира самостоя
телно.
(лева)
Включително

Инвестиция
Вид

Модел, порода, тип,
сорт, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Единична
цена
Д

Стойност*

Собствени
средства
(%)

Кредит
(%)

Други
(%)

Е

Ж

З

И

Общо
Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията
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III.2. Финансово-икономически статус – приходи и разходи
А. Приходи
А.1. Приходи от дейността.
Таблица 3. Производствена програма

(лева)

Продукция

Средна цена за
единица продукция

Вид проКоличество/
дукция* Мярка средногодишна
за
за местния за собствено
по години
натовареност износ
пазар
потребление
А

Б

В

Г

Д

за
за
местния
износ**
пазар

Е

Ж

З

Приходи от
продажби на
продукция
за
износ

за
местния
пазар

И

К

Предходна година/Последен отчетен период

Общо
І година

Общо
ІІ година

Общо
ІІІ година …… n година

Общо
* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В случай че даден вид продукция на кандидата е свързан косвено с дейността,
в която се инвестира, тя се описва в Таблица 6 „Други приходи“.
** Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.
Таблица 4.1. Сеитбооборот/обработваеми площи по видове култури и среден добив от дка (за инвестиции
в растениевъдство) – само за земята, която съответства на капацитета на активите, за които се канди
датства за финансиране
I година
Засята култура
А

II година

III …. n година

дка

Среден добив
от дка

дка

Среден добив от дка

дка

Среден добив
от дка

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Общо засети
площи, дка
Забележки:
Таблицата се попълва с размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа за срок до 3 години (за
кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидати), считано от датата на
получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ.
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Когато кандидатът е група/организация на производители, в таблицата се посочва размерът на обработваната
земя и/или броят на отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които участват в групата/организацията и се задължават да поддържат за срок до 3 години (за кандидати микро-,
малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) от датата на окончателното плащане по
договора за отпускане на финансовата помощ.
Площта на отглежданите гъби, калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2

 П
 исмена обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията
(в т.ч. за съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се
произвежда и/или съхранява и/или подготвя за продажба само собствена земеделска продукция
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 П
 исмена обосновка на капацитета на земеделската техниката. Обосновката трябва да съпоставя
размера на обработваемата земя, сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от зна
чение при обработка на почвата и прибиране на реколтата с техническите показатели на селско
стопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др.
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Таблица 4.2.1. Описание на площите, предназначени за биологично производство (попълва се в случай, че
кандидатът е подал проект, включващ инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от него ангажименти
по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г., и е отбелязал, че
проектът му следва да получи по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 или 5).
№

Местонахождение на земята/площта, предназначена за биологично производство по проекта, или
на животновъдния обект, предназначен за биологично производство (област, община, населено
място/№ на животновъдния обект)

Площ на
земята
(дка)

А

Б

В

Животни,
Животни,
отглеждани в
отглеждани в
животновъдния животновъдния
обект
обект
(вид)
(брой)
Г

Д

Общо:
Забележки:
Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, предназначена
за биологично производство, а в случаите, когато се кандидатства за инвестиции, изцяло свързани с биологично
производство на животни, се посочва № на животновъдния обект и видът и броят на отглежданите в него животни, предназначени за биологично производство.
В случай че кандидатът е получил по-висок размер на финансовата помощ при условията на чл. 13, ал. 3 или 5,
той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона В и предназначена за биологично производство, и/или общия брой и вид на животните, посочени в колони Г и Д и предназначени за биологично
производство, за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите
кандидати) от датата на получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ.
Таблица 4.2.2. Описание на инвестициите, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти
по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214
„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 -2013 г. (попълва се в
случай, че кандидатът е подал проект, включващ инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от него ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214
„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г., и е отбелязал, че
проектът му следва да получи по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 или 5).
Инвестиция
Вид

Модел, порода, тип, сорт, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Единична цена

Стойност

Д

Е

Общо
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Забележки:
Таблицата се попълва с данните за инвестициите по проекта, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214
„Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г., за които в заявлението
за подпомагане е отбелязал, че следва да получи по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 или 5.
В случай че кандидатът е получил по-висок размер на финансовата помощ при условията на чл. 13, ал. 3 или 5, той
се задължава да използва посочените в Таблица 4.2.2 инвестиции изцяло за производство на биологични продукти,
съгласно данните, попълнени в Таблица 4.2.1, за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) от датата на получаване на окончателното плащане по договора за
отпускане на финансова помощ.
Площта на отглежданите гъби, калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2 .

Таблица 4.3. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в Северозападния район (попълва
се в случай, че кандидатът е подал проект, който ще се изпълнява в Северозападния район, и е отбелязал,
че проектът му следва да получи приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 6, предложение първо).
№

Местонахождение на земята/площта, намираща се в Северозападния район, с която
се обосновава капацитетът на техниката и/или в която се извършва инвестицията
(област, община, населено място)

Площ (дка)

А

Б

В

Общо:
Забележки:
Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, намираща се
в Северозападния район, която се съпоставя с данните от Таблица 4.1 на бизнес плана земя с цел да се установи
съответствието с изискванията по чл. 30, ал. 2. В случай че получаването на приоритет по посочения критерий
за оценка е станало основание за избор на проекта на кандидата пред тези на останалите кандидати и/или е
основание за отпускане на помощта при условията на чл. 31, той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона В, намираща се в Северозападния район, за срок до 3 години (за кандидати микро-,
малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) от датата на получаване на окончателното
плащане по договора за отпускане на финансова помощ.
Таблица 4.4. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в райони с природни и други
специфични ограничения (попълва се в случай, че кандидатът е подал проект, който ще се изпълнява в райони с природни и други специфични ограничения, и е отбелязал, че проектът му следва да получи приоритет
по чл. 30, ал. 1, т. 6, предложение второ и по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 2, т. 3).
№

Местонахождение на земята/площта, намираща се в необлагодетелстван район, с
която се обосновава капацитетът на техниката и/или в която се извършва инвестицията (област, община, населено място)

Площ
(дка)

А

Б

В

Общо:
Забележки:
Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, намираща се
в едно или повече землища на населени места, посочени в 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.), която
се съпоставя с данните от Таблица 4.1 на бизнес плана земя с цел да се установи съответствието с изискванията
по чл. 13, ал. 6 или 7 и чл. 30, ал. 3. В случай че получаването на приоритет по посочения критерий за оценка е
станало основание за избор на проекта на кандидата пред тези на останалите кандидати и/или е основание за
отпускане на помощта при условията на чл. 31 и/или за получаване на по-висок интензитет на помощта при условията на чл. 13, ал. 6 или 7, той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона
В и намираща се в едно или повече землища на населени места, посочени в 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.), за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите
кандидати) от датата на получаване на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ.
Таблица 4.5. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в защитени зони по Национална
та екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната среда и водите (попълва се в случай, че кандидатът е подал проект, който ще се изпълнява на територията на места по Натура
2000, и е отбелязал, че проектът му следва да получи приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 6, предложение трето).
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№

Местонахождение на земята/площта, намираща се в защитени зони по Натура 2000, с която
се обосновава капацитетът на техниката и/или
в която се извършва инвестицията
(област, община, населено място)

Площ
(дка)

№ и дата на заповед на министъра на околната среда и
водите за обявяване на защитена зона по национална екологична мрежа Натура 2000

А

Б

В

Г

Общо:
Забележки:
Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, намираща се в
защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на министъра на околната
среда и водите, която се съпоставя с данните от Таблица 4.1 на бизнес плана земя с цел да се установи съответствието с изискванията по чл. 30, ал. 7. В случай че получаването на приоритет по посочения критерий за оценка
е станало основание за избор на проекта на кандидата пред тези на останалите кандидати и/или е основание за
отпускане на помощта при условията на чл. 31, той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта,
посочена в колона В и намираща се в защитени зони по Националната екологична мрежа Натура 2000, обявени със
заповед на министъра на околната среда и водите, за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) от датата на получаване на окончателното плащане по договора
за отпускане на финансова помощ.
Таблица 4.6. Данни за обработваната от кандидата земя, намираща се в селски райони (попълва се в
случай, че кандидатът е подал проект, който ще се изпълнява в селски район, съгласно приложение № 4, и е
отбелязал, че проектът му следва да получи приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 10).
№

Местонахождение на земята/площта, намираща се в селски район съгласно
приложение № 4, с която се обосновава капацитетът на техниката и/или
в която се извършва инвестицията
(област, община, населено място)

Площ
(дка)

А

Б

В

Общо:
Забележки:
Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта, намираща се в селски район, съгласно приложение № 4, която се съпоставя с данните от Таблица 4.1 на бизнес
плана земя с цел да се установи съответствието с изискванията по чл. 30, ал. 4. В случай че получаването
на приоритет по посочения критерий за оценка е станало основание за избор на проекта на кандидата пред
тези на останалите кандидати и/или е основание за отпускане на помощта при условията на чл. 31, той се
задължава да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона В и намираща се в селски район,
съгласно приложение № 4, за срок до 3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години
(за останалите кандидати) от датата на получаване на окончателното плащане по договора за отпускане
на финансова помощ.
Таблица 5.1. Вид и брой животни, в т.ч. естествения им прираст (за инвестиции в животновъдство)
Вид и брой животни, в т.ч. естествения им прираст (за инвестиции в животновъдство)
№

Животни/птици
вид

порода

I година

II година

III година

IV година

V година

брой

брой

брой

брой

брой

1
Общо:
2
Общо:
3…n
Общо:
Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
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Таблица 5.2. Животинска продукция (за инвестиции в животновъдство)
№

Животни/птици

I година

Вид
Вид/Порода
продукция

Брой
животни

Продукция
(кг, л, др.)

II година

III година …… n година

Брой
Продукция
животни (кг, л, др.)

Брой
животни

Продукция
(кг, л, др.)

1
Общо:
2
Общо:
3…n
Общо:
Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2 .
А.2. Други приходи
Таблица 6. Други приходи

(лева)

Други приходи
(вид)

Предходна година/Последен
отчетен период

I година

A

Б

В

II година III година …… n година
Г

Д

Общо
В колона А се посочват други приходи, свързани косвено с приходите от основна дейност, посочени в Таблица 3
„Производствена програма“.
В колона Б се посочва стойността на реализираните други приходи по видове за предходната година (последен
отчетен период).
В колона В се посочва предвижданата стойност на други приходи през първата година от периода на бизнес плана.
В колони Г и Д се посочва предвижданата стойност на други приходи за целия период на бизнес плана.
В ред „Общо“ се посочва сборът от данните в колони Б, В, Г и Д.
Б. Разходи
Б.1. Разходи за дейността
Таблица 7. Разходи за суровини, материали и външни услуги

(лева)

Вид на разходите

Предходна година/Последен
отчетен период

I година

II година

III година …… n година

A

Б

В

Г

Д

Общо
В колона А се описва подробно видът на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на подпомаганата дейност.
В колона Б се посочва стойността на разходите по вид за предходната година (последен отчетен период).
В колона В се посочва прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в бизнес плана.
В колони Г и Д се посочват сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана.
В ред „Общо“ се посочва сборът от данните в колони Б, В, Г и Д.
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Таблица 8. Разходи за заплати и осигуровки

(лева)

Вид на персонала

Брой на заетите
лица

Месечно възнаграждение

Общо заплати
за година

Осигуровки

Общо за
година

A

Б

В

Г

Д

Е

Предходна година/Последен отчетен период
Управленски
Административен
Производствен
Общо
I година
Управленски
Административен
Производствен
Общо
II година
Управленски
Административен
Производствен
Общо
ІІI година
Управленски
Административен
Производствен
Общо
IV година
Управленски
Административен
Производствен
Общо
V година …… n година
Управленски
Административен
Производствен
Общо
Кандидатът описва подробно разходите за заплати и осигуровки, като посочва: заетия персонал по групи (управленски, административен, производствен) както за предходната година (последен отчетен период), така и за
всички прогнозни години, включени в бизнесплана.
В колона Б се посочва броят на заетия персонал (по години и по групи).
В колона В се посочва средномесечното възнаграждение на персонала (по години и по групи).
В колона Г се посочва годишната сума на разходите за заплати (по години и по групи), получена като произведение
от данните в колони В и Б, умножени по 12 месеца.
В колона Д се посочва сумата за осигуровки (по години и по групи), които са за сметка на кандидата.
В колона Е се посочват общите годишни разходи за заплати и осигуровки, получени като сбор от данните, посочени в колони Г и Д.
В редове „Общо“ се посочва сборът от данните за разходите по години от колона Е.
Кандидатите физически лица и еднолични търговци не включват разходи за собственото си месечно и годишно
възнаграждение, а само разходите за осигуровки.
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Таблица 9. Разходи за амортизация (амортизационен план)

(лева)
Амортизационна квота

Актив

Предходна
Дата на
Цена на
Период на Амортизационна година/
III година
придобиване придобиване експлоатация
норма
Последен I година II година …… n
отчетен
година
период

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Общо
Кандидатът подробно описва разходите за амортизация за активите, свързани с подпомаганата дейност/и (използваният метод на амортизация трябва да бъде съобразен със Закона за корпоративното подоходно облагане,
Закона за данъците върху доходите на физическите лица или друг приложим за съответния случай нормативен акт).
В колона А се посочва видът на актива.
В колона Б се посочва датата на придобиване на описаните активи.
В колона В се посочва цена на придобиване на описаните активи.
В колона Г се посочва периодът на експлоатация на описаните активи.
В колона Д се посочва амортизационната норма на описаните активи.
В колони Е, Ж, З и И се посочва годишната сума на разходите за амортизация.
В ред „Общо“ се посочва сумата на разходите за амортизация по години от колони Е, Ж, З и И.
Б.2. Финансови разходи
Б.2.1. Погасителен план на привлечените средства
Таблица 10. Погасителен план на привлечените средства

(лева)

Години

Остатъчна сума в началото
на годината

Лихви

Главници

Остатъчна сума в края
на годината

A

Б

В

Г

Д

Предходна година/Последен
отчетен период
I година
II година
III година …… n година
Кандидатът прави погасителен план на привлечените средства, свързани с проекта.
В колона А се посочват годините, за които кредитът ще бъде погасен.
В колона Б се посочва остатъчната сума в началото на годината.
В колона В се посочва вноската за договорената лихва върху кредита по години.
В колона Г се посочва вноската за главницата по кредита по години.
В колона Д се посочва остатъчната сума в края на годината, получена като разлика между данните от колони Б и
Г. В случай че кандидатът ползва приходите от дейността, описана в бизнес плана, за погасяване на други кредити
извън тези, свързани с проекта, той следва да включи и погашенията по тях в Таблица 10.
Б.2.2. Разходи за лихви
Таблица 11. Разходи за лихви
(лева)
Вид на кредита

Предходна година/Последен
отчетен период

I година

II година

III година …… n година

A

Б

В

Г

Д

Общо
* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани в
Таблица 10.
В колона А се посочва видът на кредита.
В колона Б се посочват разходите за лихви за предходната година (последен отчетен период).
В колони В, Г и Д се посочват прогнозните разходи за лихви за целия период, описан в бизнес плана.
В ред „Общо“ се посочва сборът от разходите за лихви по години, посочени в колони Б, В, Г и Д.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

Б.3. Други разходи
Таблица 12. Други разходи

(лева)

Други разходи

Предходна година/Последен отчетен период

I година

II година

III година

A

Б

В

Г

Д

Общо
Кандидатът подробно описва всички други разходи – които са свързани с инвестицията, както и такива, които
произтичат от приходите, посочени в таблица 6 „Други приходи“.
В колона А се посочва видът на разходите.
В колона Б се посочва общата сума на описаните разходи по вид за предходната година (последен отчетен период).
В колона В, Г и Д се посочва общата сума на описаните разходи по вид за съответната година.
В ред „Общо“ се посочва сбора от сумите за други разходи по години от колони Б, В, Г и Д.
Б.4. Себестойност
Таблица 13. Себестойност на единица продукция
(лева)
Видове ресурси, необходими за производство
единица продукт
Б

Вид на продукта
А

К-во за
единица
продукция
В

Мярка

Единична
цена

Г

Д

Стойност на разходите
за единица продукция
по вид
Е

Общо

Общо
В колона А се посочва видът на всеки от продуктите, посочени в таблица 3 „Производствена програма“.
В колона Б се посочват видове ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.), необходими за производство на
единица продукция.
В колона В се посочва количество на всеки вид ресурс за производство на единица продукция.
В колона Г се посочва мярка (грам, килограм, брой и др.) на количеството от колона В.
В колона Д се посочва единична цена на всеки вид ресурс.
В колона Е се посочва стойност на разходите за всеки вид ресурс, получена като произведение от данните от
колона В и колона Д.
В ред „Общо“ в колона Е се калкулира себестойността на единица продукция.
III.3 Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата
А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.
Таблица 14. Прогноза за нетните парични потоци на проекта
(лева)
Индекс
A
I. Приходи:
1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II. Разходи
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и външни
услуги
4. Разходи за амортизация

Предходна
IV година
година/Последен I година II година III година
… n година
отчетен период
Б

В

Г

Д

Е
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Предходна
IV година
година/Последен I година II година III година
… n година
отчетен период
Б

В

Г

Д

Е

5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Финансиране по Програмата
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI)
Попълва се:
I. Приходи: ред 1 – данните от таблица 3. Производствена програма; ред 2 – данните от таблица 6. Други
приходи;
II. Разходи: ред 3 – данните от таблица 7. Разходи за суровини, материали и външни услуги; ред 4 – данните
от таблица 9. Разходи за амортизация; ред 5 – данните от таблица 8. Разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 – данните от таблица 12. Други разходи; ред 7 – данните от таблица 11. Разходи за лихви;
ІІІ. Печалба преди облагане (І – ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и II. Разходи (общите разходи);
ІV. Данъци и такси: данъци и такси, съобразно националното законодателство;
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и IV. Данъци
и такси;
VI. Финансиране по Програмата: сумата на финансиране по Програмата;
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията и
финансирането по Програмата.
Б. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
Таблица 15. Прогноза за нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
(лева)
Индекс
A

Предходна година/
IV година
Последен отчетен I година II година III година
… n година
период
Б

В

Г

Д

Е

I. Приходи:
1. Приходи от продажби
2. Други приходи
Общо приходи (1+2)
II. Разходи:
A. Разходи за дейността:
3. Разходи за суровини, материали и външни
услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигуровки
6. Други разходи
Б. Финансови разходи:
7. Разходи за лихви
Общо разходи (3+4+5+6+7)
ІІІ. Печалба преди облагане (І-ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Нетен паричен поток (V+4)
В таблица 15 се попълват приходите, разходите и т.н., съгласно указаното в самата таблица, от дейности, които не са свързани с дейността, в която се инвестира.
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IV. Показатели за оценка ефективността на
инвестицията и финансовите показатели (изчисляват се отделно както по проекта, така и за
цялата дейност на кандидата)
1.1. Нетна настояща стойност (NPV)
I. Определение:
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията. Необходимо и достатъчно условие е NPV да
бъде положително число, т.е. NPV > 0.
II. Формула за изчисление:
Изчисляване NPV на проекта

ВЕСТНИК
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NPVf <0. Отрицателна нетна настояща стойност
показва, че настоящата стойност на паричния поток през периода на инвестицията не е достатъчна
за да покрие разходите за инвестицията и не допринася за подобряване на цялостната дейност.
NPVf =0. Нетната настояща стойност е равна
на нула показва, че сумата от паричните потоци
на проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестирания капитал и не се подобрява цялостната
дейност.

Проектът се счита за икономически жизне
способен, ако NPVf > 0.
2.1. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
по проекта

,
където:
NCF е нетният паричен поток;
I0 – сумата на инвестицията (без разходите по
чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба);
NPV – нетната настояща стойност;
r – дисконтов процент (6 %);
n – броят години, за които е изготвен бизнеспланът;
t – периодът, равен на една година.
Забележка.
NPV > 0. Положителната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния
поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.
NPV < 0. Отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния
поток през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията.
NPV = 0. Нетната настояща стойност, равна на
нула, показва, че сумата от паричните потоци на
проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал.

Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако NPV > 0.
1.2. Изчисляване NPVf на проекта и другите
дейности на кандидата

където
* Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на проекта на кандидата.
** Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на другите дейности на кандидата.
Забележка.
NPVf >0. Положителна нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния
поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и другите дейности на кандидата, следователно инвестицията е ефективна и допринася за
подобряване на цялостната дейност.

I. Определение:
Показателят NPV е минимален критерий за
ефективност на инвестицията, но не е достатъчен, затова е необходимо да се изчисли и показателят IRR.
II. Формула за изчисление:
,

IRR =

където:
IRR е вътрешна норма на възвръщаемост;
r1 – дисконтов процент, при който NPV1 > 0;
r2 – дисконтов процент, при който NPV2 < 0;
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако IRR > r (6 %).
2.2. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR1)
на другите дейности на кандидата
При определяне на вътрешната норма на възвръщаемост на другите дейности на кандидата се
вземат данните на NPVf, получени в т. 1.2.
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако IRR1 > r (6%).
3.1. Индекс на рентабилност (PI) по проекта
I. Определение:
Индексът на рентабилност (PI) представлява дохода, който всеки един инвестиран лев ще
осигури. Проектът се допуска за одобрение, ако
PI > 1, тъй като такава стойност на PI осигурява
ефективността на инвестицията.
II. Формула за изчисление:
1. Изчисляване PI на проекта

,
където:
PI е индекс на рентабилност;
NCF – нетният паричен поток;
I0 – сумата на инвестицията (без разходите по
чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба);
r – дисконтов процент (6 %);

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

n – броят години, за които е изготвен бизнеспланът;
t – периодът, равен на една година.
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако PI > 1.
3.2. Индекс на рентабилност (PI1) на другите
дейности на кандидата

където:

* Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на проекта на кандидата.
** Изчислява се сумата на дисконтираните парични потоци на другите дейности на кандидата.
PI – индекс на рентабилност;
NCF – нетен паричен поток;
I0 – сума на инвестицията;
r – дисконтов процент (6 %);
n– брой години, за които е изготвен бизнесплана;
t – период, равен на една година.
Проектът се счита за икономически жизнеспособен, ако PI1 > 1.
4. Срок на откупуване (PBP)
I. Определение:
Срокът на откупване e очакваният брой години, зa които се възвръща направената инвестиция.
II. Метод за изчисление:
PBP е срок на откупуване на инвестицията в
години;
I0 – сумата на инвестицията (без разходите по
чл. 32, ал. 1, т. 13 на настоящата наредба);
n – броят години, за които е изготвен бизнеспланът;
t – периодът, равен на една година.

ВЕСТНИК
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Срокът на откупуване на инвестицията трябва
да бъде в рамките на периода на бизнесплана.
V. Показатели, доказващи че инвестициите водят до подобряване на земеделската дейност на
земеделските стопанства на лицата участници в
дружеството кандидат за колективна инвестиция
или членовете на група/организация на производители (посочва се кой от показателите показва
съответствие с това условие, представя се подробна обосновка за това и при необходимост се прилагат допълнителни документи).

Приложение № 6
към чл. 30, ал. 2
Списък на областите/общините, които са в обхвата на Северозападен район съгласно Закона
за регионалното развитие
№

Област

Община

1 Видин

Белоградчик, Брегово, Видин,
Грамада, Димово, Кула, Макреш,
Ново село

2 Враца

Борован, Бяла Слатина, Враца,
Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин

3 Ловеч

Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин,
Ябланица

4 Монтана

Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги
Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово

5

Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Кнежа,
Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Искър, Червен бряг

Плевен

Приложение № 7
към чл. 30, ал. 5
Критерии за оценка на проекти
№

Приоритет

1

Подпомагане на
чувствителни сек
тори в земеделското
производство

Критерии

Минимално изискване

Масимален
брой точки

Точки

19
Над 50 % от допустимите
инвестиционни разходи по
проекта са изцяло насочени в сектор „Плодове и
зеленчуци“

1.1

Проекти с инвестиции
и дейности, насочени
в сектор „Плодове и
зеленчуци“

1.2

Проекти с инвестиции Над 50 % от допустимите
и дейности, насочени в инвестиционни разходи по
сектор „Животновъд- проекта са изцяло насочени
ство“
в сектор „Животновъдство“

15

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
15 точки

15

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
15 точки
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Масимален
брой точки

Точки

1.3

Проекти с инвестиции Над 50 % от допустимите
и дейности, насочени
инвестиционни разходи по
в сектор „Етерично проекта са изцяло насочени
маслени и медицински в сектор „Етеричномаслени
култури“
и медицински култури“

15

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
15 точки

1.4

Проекти с комбинация
от инвестиции и дейности изцяло в секторите по т. 1.1, 1.2 и 1.3

Над 85 % от допустимите
инвестиционни разходи по
проекта се формират от
такива, изцяло насочени в
най-малко два от секторите по т.1.1, 1.2 и 1.3, като
всеки от тези сектори не
надхвърля 65 % от общите
инвестиционни разходи

16

Над 85 % –
15 точки;
100 % –
16 точки

1.5

Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани по Кандидатът трябва да фиЗакона за подпомагане гурира в регистъра на дан
на земеделските произ- ните за изкупения и преводители, за проекти с
миран тютюн за периода
инвестиции, които не
2007 – 2009 г.
са свързани с производство на тютюн

3

№

2

Приоритет

15
Проекти с инвестиции
Над 50 % от допустимите
и дейности от стопанинвестиционни разходи по
ства за производство
проекта са свързани с прона биологични продук
изводство на биологични
ти и/или стопанства в
продукти и/или продуктите
преход към биологично
са в преход към биологичпроизводство на проно производство
дукти

Подпомагане на
проекти, осигурява
щи допълнителна
заетост

Подпомагане на
проекти, представе
ни от млади земе
делски стопани

15

Над 50 % –
10 точки;
Над 85 % –
15 точки

10

Проекти, при които
изпълнението на одобрените инвестиции
и дейности води до
осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

3.1

4

Минимално изискване

Подпомагане на
биологичното про
изводство

2.1

3

Критерии

*

10

5

До 5 работни места
включително –
5 точки;
Над 5 до
10 работни места
включително –
8 точки;
Над 10
работни
места –
10 точки
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Критерии

Минимално изискване

Масимален
брой точки

Проекти на земеделски стопани до 40
години, одобрени за
подпомагане по мерки
112 или 141 от ПРСР
2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР
2014 – 2020 и не са
получавали подкрепа
по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските
стопанства“ от ПРСР
2014 – 2020

*

5

Подпомагане на
кандидати с проек
ти на територията
на селските райони
в страната

10

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на селски район
в страната

5.1

6

ДЪРЖАВЕН

*

Подпомагане на
кандидати с проек
ти на територията
на Северозападен
район и/или райо
ни с природни и
други ограничения

10

18

6.1

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на Северозападен район в страната

*

9

6.2

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на необлагодетелствани райони с
природни и други ограничения

*

9

6.3

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на места по Натура 2000

*

9

7

Подпомагане на
проекти с инвести
ции за повишаване
на енергийната
ефективност и/или
иновации в стопан
ствата

8

Точки

С Т Р.
№
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7.2
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Критерии

Минимално изискване

Проекти с инвестиции
и дейности за повишаване на енергийната
ефективност в стопанствата

Инвестициите по проекта
водят до повишаване на
енергийната ефективност с
минимум 5 % за земеделското стопанство

Проекти с инвестиции
и дейности за иновации в стопанствата

Над 30 % от допустимите
инвестиционни разходи по
проекта са свързани с иновации в стопанството

Подпомагане на
проекти с интег
риран подход и
допринасящи за
насърчаване на ко
оперирането между
производителите

БРОЙ 22
Масимален
брой точки

Точки

8

От 5 % до
10 % включително –
4 точки;
Над 10 % –
8 точки

8

Над 30 % –
4 точки;
Над 50 % –
5 точки;
Над 85 % –
8 точки

8

8.1

Проекти с инвестиции
и дейности, осигуряващи изпълнението
на интегриран проект
в рамките на ПРСР
2014 – 2020

*

4

8.2

Проекти за колективни
инвестиции и такива,
представени от групи/
организации на производители на земеделски продукти

*

4

9

9.1

Подпомагане на
проекти с инвес
тиции, свързани
с опазване на
околната среда
(включително тех
нологии, водещи
до намаляване на
емисиите) и/или
постигане на стан
дартите на ЕС

7

Проекти с инвестиции
и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната
среда, и/или инвестиции, осигуряващи съответствие на стопанството с изискванията
на стандратите на ЕС.

Над 30 % от допустимите
инвестиционни разходи
по проекта са свързани с
опазване на компонентите
на околната среда и/или
инвестиции, осигуряващи
съответствие на стопанството с изискванията на
стандратите на ЕС

7

ОБЩО

100

Над 30 % –
4 точки;
Над 50 % –
5 точки;
Над 85 % –
7 точки
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Приложение № 8
към чл. 32, ал. 1, т. 4
Списък на стандартите на ЕС, за постигането на които се предоставя финансова помощ

Стандарт

Преходен
период за
въвеждане
на стандарти за
качеството
на сурово
мляко

Право на ЕС

Дата, от коя
Дата на
Национално законо то стандар
гратисния
дателство
тът е задъл
период
жителен

Наредба № 4 от
2008 г. за специфичните изисквания
при производството, съхранението и
транспортирането
на сурово краве
Анекс VI от
мляко и изискваниДоговора за
ята за търговия и
присъединяване пускане на пазара
на РБългария
на мляко и млечни
към Общността;
продукти
Регламент (ЕО) (обн., ДВ, бр. 23 от
№ 853/2004
2008 г., изм., бр. 9 от
2009 г., изм. бр. 27
от 2010 г.,
изм., бр. 23 от
2011 г., изм. и доп.,
бр. 16 от 2012 г.,
изм. и доп., бр. 94
от 2013 г.)

Вид на инвестицията

1. Закупуване/изграждане/
придобиване, подобряване
на сгради, използвани за
производството/съхранение
на сурово мляко/млечни
продукти на ниво стопанство, вкл. такива за опазване на околната среда.
31.12.2016
2. Закупуване/ инсталиране на нова техника/оборудване за подобрение производството/съхранението на
сурово мляко или млечни
продукти, вкл. такива за
опазване компонентите на
околната среда.

31.12.2015

Приложение № 9
към чл. 32, ал. 12

Образец на запитване за оферта
(Име и адрес на кандидата)

(Дата)
(Име и адрес на оферента)
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е поподробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. име и адрес на оферента;
2. техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
3. цена с описание на ДДС;
4. валидност на офертата.
Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена на
официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена
по пощата, куриер или доставена лично.
Подпис ....................................
(печат)
(име на кандидата)
Забележка – за физически лица подпечатването не е задължително.
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Приложение № 10
към чл. 36, ал. 1

Образец на заявление за подпомагане
Уникален идентификационен номер (УИН)

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

Уникален регистрационен номер (УРН)

…………………….......................................………………………………..……
Попълва се от служител на РА

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
I. Наименование на
……………………………………………………………………………..............................................................................…
кандидата
II. Наименование ……………………………………………………………………………..............................................................................…
на проекта
……………………………………………………………………………..............................................................................…
III. Уникален идентификационен номер при регистра
……………………………………………………………………………..........
цията на земеделския стопанин по реда на § 4 ЗПЗП
IV. Описание на кандидата
1. За юридически лица, еднолични търговци и други:
ЕИК/БУЛСТАТ:

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

Юридически статут:

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

Районен съд
Фирмено дело:

№ ……

Дата ……..…

Том ………..

Стр. …….…..

Парт. .…….

Регистър
……..

2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:
Име, презиме, фамилия

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

ЕГН:

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

Лична карта:

№ …………..………… валидна до: ………….……….., издадена от: ………………...

3. За всички кандидати:
Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка: ……………..……...................................................................………………………………………………..........
IBAN:

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

BIC:

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

Адрес:

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

Седалище/постоянен адрес на кандидата:
Населено място:

град/село: ………………………..……………. ПК ……………………

Улица, №, блок, вх., ап. №: ……………..……...................................................................………………………………………………..........
Община:

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

Област:

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

Адрес за кореспонденция:
Населено място:

град/село: ………………………..……………. ПК ……………………

Улица, №, блок, вх., ет., ап.: ……………..……...................................................................………………………………………………..........
Община:

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

Област:

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

Телефон, факс, е-mail:

Тел: ………………….…… факс: ………….……… е-mail:………………….……….

Упълномощено лице (в случай, че има такова):
Име, презиме, фамилия

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

ЕГН:

……………..……...................................................................………………………………………………..........
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Лична карта:

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

Пълномощно №:

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

V. Описание на проектното предложение
(Подробно описание на проектното предложение се извършва в бизнес плана, приложение към заявлението за
подпомагане)
1. Кратко описание на проектното предложение:
1.1. Вид на продукцията: (в
……………..……...................................................................………………………………………………....
съответствие с таблица „Про
..................................................................................................................................................
изводствена програма от биз
..................................................................................................................................................
нес плана)
1.2. Сектор:

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

• Строителство/реконструкция на:
……………..……...................................................................………………………………………………....
……………..……...................................................................………………………………………………....
• Машини, оборудване, съоръжения за:
……………..……...................................................................………………………………………………....
……………..……...................................................................………………………………………………....
• Специализиран транспорт за:
……………..……...................................................................………………………………………………....
1.3. Кратко описание на ин
……………..……...................................................................………………………………………………....
вестицията, за която се кан
• Създаване/презасаждане на трайни насаждения (вид/дка):
дидатства:
……………..……...................................................................………………………………………………....
……………..……...................................................................………………………………………………....
• Нематериални активи:
……………..……...................................................................………………………………………………....
……………..……...................................................................………………………………………………....
• Други:
……………..……...................................................................………………………………………………....
……………..……...................................................................………………………………………………....
2. Кандидатствам за финансова помощ със:
 Индивидуален проект

 Интегриран проект

2.1. Кандидатствам по заповед за определяне
на прием:

 Проект на група/
организация на
производители

 Проект за колективна
инвестиция

№…………..............……точка.............................

2.2. Общ размер на разходите по проекта:
(Посочва се размерът на разходите, за които се кандидатства)

…………………….лв.

2.3. Минимален размер на финансовата помощ в процентно
съотношение спрямо размера на разходите по проекта

50 %

2.4. Увеличение за проекти, подадени от млади земеделски
стопани

10 %

 Да  Не

2.5. Увеличение за интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите

10 %

 Да  Не

2.6. Увеличение за проекти, които се изпълняват в обхвата
на необлагодетелствани райони

10 %

 Да  Не

2.7. Увеличение за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица от 6 до 10 земеделски стопани

10 %

 Да  Не

2.8. Увеличение за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка „Биологично
земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

15 %

 Да  Не

2.9. Увеличение за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски
стопани и/или групи/организации на производители

20 %

 Да  Не

Общ размер на финансовата помощ1:
(в процентно съотношение спрямо размера на разходите, за
които се кандидатства, както и в левова равностойност)

%

…..………..……….. лв.
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•З
 а проекти, представени от един земеделски производител, финансовата помощ не може да
надхвърля 70 % от размера на разходите, с които се кандидатства по проекта
• За проекти за колективни инвестиции финансовата помощ не може да надхвърля 90 % от размера на разходите, за които се кандидатства по проект
• В случай че заявената по-горе финансова помощ е в размер над 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, кандидатът се задължава да поддържа съответствие
с условията за всяко отбелязано увеличение за срок от сключване на договора за предоставяне
на финансова помощ до изтичане на срока по чл. 22, ал. 9.
 Да  Не
3.1. Първо междинно плащане

………………….. лв.
(стойност)

Кратко описание на етапа:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

………………….. лв.
 Да  Не
3.2. Второ междинно плащане
(стойност)
(при инвестиции, включващи
СМР и/или създаване на трай- Кратко описание на етапа:
……………………………………………………………………………………………………………………
ни насаждения)
…………………………………………………………………
4. Инвестиции за постигане изискванията на стандартите на ЕС
Моля, отбележете коя инвестиция от Таблицата за допустими инвестиции за достигането на кой стандарт
на ЕС допринася и с кой нормативен документ е въведен този стандарт
№

Стандарт/законодателство на ЕС
и национално законодателство

Вид на разходите, за които
се кандидатства съгласно
Таблицата за допустимите
инвестиции

Стойност в лева

1
2
...
n
VI. ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (Моля, отбележете с /)
1. Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават лично от кан- 
дидата

2. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец
3. Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата 
за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно
свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или
услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ, получени за предходната или текущата финансова година – за кандидати юридически лица с изключение
на такива, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект в селски
район, съгласно приложение № 4, с инвестиции изцяло в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“
или „Етеричномаслени и медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от
тези сектори.
4. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството (по 
образец) – не се изисква за признати групи производители и признати организации на производители на
земеделски продукти и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции.
5. Справка-декларация за обработваната земя/отглежданите животни от членовете на групата/органи- 
зацията на производители, с които участват в групата/организацията (по образец) – важи за кандидати
признати групи/организации на производители.

6. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни.
7. Декларация за нередности в оригинал.



8. Декларация в оригинал по чл. 10, ал. 5, т. 1.



9. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката
и енергетиката).
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10. Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще бъде 
преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба.
11. Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от бизнес плана в 
електронен формат по образец.
12. Документ, удостоверяващ представителната власт на законния представител на кандидат, създаден 
по Закона за Селскостопанската академия – важи за юридическите лица, създадени по Закона за Селскостопанската академия.
13. Удостоверение за признаване на групата/организацията на производители – важи за кандидати 
признати групи/организации на производители.
14. Удостоверение за вписване в Регистъра на вероизповеданията – важи за юридическите лица, реги- 
стрирани по Закона за вероизповеданията.
15. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на настоящата 
наредба.
16. Регистрационна карта, издадена по реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея. 
Към анкетните формуляри се прилага опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от 4
месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане, когато в изчисляването на стандартния производствен обем участват животни – не се изисква за признати групи/организации на производители и юридически лица, кандидати за колективни инвестиции.
17. Документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ, 
която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем – важи в случай, че
няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата към датата на кандидатстване стопанска
година.
18. Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен междинен 
период – важи за кандидати юридически лица, с изключение на кандидатите, посочени в чл. 8, ал. 4.
19. Инвентарна книга към датата на подаване на заявлението за подпомагане с разбивка по вид на 
актива, дата и цена на придобиване.
20. Удостоверение, издадено от Националната агенция за приходите, че ползвателят на помощта няма 
просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
21. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване
на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение
за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД),
издадени по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) и Закона за водите.
22. Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията, или 
документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане (когато е учредено срочно право на строеж) – важи
в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 1.
23. Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска земя, и/ 
или друг вид недвижими имоти, обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък от 6 години,
считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане, вписан в районната служба по вписванията, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответната общинска служба на
МЗХ – важи в случаите по чл. 25, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
24. Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението, обекта, 
който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни работи не се изисква одобрен
инвестиционен проект съгласно ЗУТ – важи в случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1.
25. Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект 
(работни чертежи и детайли)“, в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) – важи в случай, че проектът
включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ.
26. Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за стро- 
еж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се изисква
издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ.
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27. Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице – важи в случай, че проектът 
включва разходи за строително-монтажни работи.
28. Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни рабо- 
ти и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.
29. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва 
разходи за преместваеми обекти.
30. Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и съ- 
гласуван от правоспособно лице – важи в случаите по чл. 28.
31. Предварителни или окончателни договори за услуги и доставки – обект на инвестицията, вклю- 
чително с посочени марка, модел, цена в лева или евро с посочен ДДС и срок за изпълнение – важи
в случаите, когато кандидатът не се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП. В случаите на
инвестиции за строително-монтажни работи към договорите се прилагат и количествено-стойностни
сметки на хартиен и електронен носител (по образец).
32. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на лизинговите 
вноски – важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване на активи чрез финансов лизинг.
33. Една независима оферта в оригинал, която съдържа наименованието на оферента, срока на валид- 
ност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа
спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС – важи в случаите по чл. 32, ал. 11 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и друга
недвижима собственост.
34. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат наименование на 
оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с
посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение № 9 – важи
в случаите по чл. 32, ал. 12 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, сгради и
друга недвижима собственост.
35. Решение на кандидата за избор на доставчик/изпълнител – важи в случаите, когато кандидатът не 
се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП, а когато избраната оферта не е с най-ниска цена – и
писмена обосновка за мотивите, обусловили избора (важи в случаите по чл. 32, ал. 12).
36. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване на заявлени- 
ето за подпомагане – важи в случаите – важи в случаите по чл. 32, ал. 1, т. 13.
37. Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване 
на заявлението за подпомагане – важи в случай, че се проектът включва разходи за закупуване на земя,
сгради и/или друга недвижима собственост.
38. Удостоверение съгласно чл. 24, ал. 4 от Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на 
пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър – важи в
случай, че проектът включва разходи за производство на пчелни майки по чл. 32, ал. 1, т. 5.
39. Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на 
пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване
правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от
сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа
инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и – важи в случай, че кандидатът заявява
по-висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 3 и не се отнася за признати групи/организации
на производители.
40. Документ за професионални умения и компетентности – важи в случай, че кандидатът завява по- 
висок размер на помощта при условията на чл. 13, ал. 2, т. 1 и в случай, че към момента на подаване на
заявлението за подпомагане този документ е наличен).
41. Документация по проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на 
изпълнител/и – важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 32, ал. 1, т. 13, извършени преди
подаване на заявлението за подпомагане от кандидат, който се явява възложител по чл. 7 и чл. 14а,
ал. 3 и 4 ЗОП.
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VII. ПРИДРУЖАВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ (Моля, отбележете с /)
1. В случай на интегрирани проекти – Приложение № А



2. В случай на проект, представляващ колективна инвестиция – Приложение № Б



3. Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка /в случай,
че е приложимо/:
3.1. Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвестиции, изпълнени по чл.35 от Регламент 1305/2013.



3.2. Становище на БАБХ, от което да е видно кои от предвидените инвестиции в проекта са насочени 
към постигане на стандартите на ЕС.
3.3. Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система съо- 
бразно изискванията на Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия,
енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване
за енергийна ефективност на промишлени системи, изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).
3.4. Декларация по чл. 33, ал. 6 от ЗЕЕ, придружена с доказателства за подаването є пред АУЕР – важи 
в случаите, предвидени в ЗЕЕ.
3.5. Становище, издадено от правоспособно лице, от което да е видно кои от инвестициите в проекта 
са свързани с опазване компонентите на околната среда.

3.6. Документ, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии, които водят 
до намаляване на емисиите съгласно Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС.
VIII. ДЕКЛАРАЦИИ
С подписване на заявлението за подпомагане
Декларирам, че:
1. Не съм получавал/а публична финансова помощ за разходите, за които кандидатствам за финансиране
с настоящия проект.
2. Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“.
3. Осигурил/а съм финансови средства за извършване на инвестицията.
4. Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програма за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г.
5. Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за
представяне на неверни сведения.
6. Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват действителното
правно положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. Представените от мен частни документи са с вярно съдържание, автентични и носят моя подпис.
7. Започнал съм отглеждането на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисването
на земя с цел производството на земеделска продукция на............................................................................. (ден/
мес./год.) – важи за проекти, подадени от млади земеделски стопани, кандидатстващи за по-голям размер
на помощта при условията на чл. 13, ал. 2, т. 1.
8. Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 344,
20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от одитиращи и разследващи органи на Съюза и
на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на Съюза.
9. Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези, представени на хартиен носител.
10. Предварителните разходи по чл. 32, ал. 1, т. 13, направени преди сключване на договора за подпомагане, са осъществени при спазване на Закона за обществени поръчки – само за кандидати, които се явяват
възложители по чл. 7 и чл. 14а, ал. 3 и 4 ЗОП.
11. Се задължавам да придобия съответните професионални умения и компетентности в срок до 36 месеца считано от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ, но не по-късно от
датата на подаване на заявка за окончателно плащане – за проекти, подадени от млади земеделски стопани,
кандидатстващи за по-висок размер на помощта при условията на чл.13, ал. 2, т. 1 и които не притежават
изискуемите професионални умения и компетентности към датата на подаване на заявлението.
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Задължавам се за срок от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до
изтичане на срока по чл. 22, ал. 9 да:
1. Обработвам земя в размер не по-малък от размера на земята, обоснована в бизнесплана и одобрена от
РА, която съответства на капацитета на машините, съоръженията и оборудването – предмет на договора
за отпускане на финансовата помощ и финансирани по Програмата за развитие на селските райони.
2. Осигуря спазването на условието членовете на представляваната от мен група/организация на производители/лицата, участващи в юридическото лице кандидат за колективна инвестиция, да обработват земя
в размер не по-малък от размера на земята, обоснована в бизнес плана и одобрена от РА, която съответства на капацитета на машините, съоръженията и оборудването – предмет на договора за отпускане на
финансовата помощ, и финансирани по Програмата за развитие на селските райони.
3. Водя всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използвам счетоводни сметки с подходящи номера.
4. Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности.
5. Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство за извършване на контролни дейности на упълномощените за това лица и да показвам необходимите документи за този контрол.
6. Инвестициите – предмет на подпомагане, ще се ползват единствено при осъществяване на земеделската
дейност от страна на лицата, участващи в юридическото лице кандидат за колективни инвестиции – важи
в случаите на кандидатстване с проект за колективни инвестиции.
7. Да поддържам съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други кандидати, с изключение на условието по чл. 30, ал. 1, т. 1.
Кандидатствам за сума от ___________________________________ лева.
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред „Сума на разходите“ от таблица за допустимите
инвестиции)
Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и подпечатва
всяка страница от бизнесплана (за физическа лица подпечатването не е задължително).
Дата ________ ____________________________________________ / __________________
(име, подпис и печат на кандидата)
IX. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
№

Критерии

Минимално
изискване

Проекти с инвестиции
и дейности, насочени
1.1
в сектор „Плодове и
зеленчуци“

Над 50 % от допустимите инвестиционни
разходи по проекта
са изцяло насочени
в сектор „Плодове и
зеленчуци“

Проекти с инвестиции
и дейности, насочени
1.2
в сектор „Животно
въдство“

Над 50 % от допустимите инвестиционни
разходи по проекта
са изцяло насочени в
сектор „Животновъдство“

Над 50 % от допустиПроекти с инвестиции мите инвестиционни
и дейности, насочени в разходи по проекта
сектор „Етеричномас са изцяло насочени в
1.3
лени и медицински
сектор „Етеричномас
култури“
лени и медицински
култури“
Над 85 % от допустимите инвестиционни
разходи по проекта се
формират от такива,
Проекти с комбинация
изцяло насочени в
от инвестиции и дейнай-малко два от сек1.4 ности изцяло в сектоторите по т. 1.1, 1.2 и
рите по т. 1.1, 1.2 и 1.3
1.3, като всеки от тези
сектори не надхвърля
65 % от общите инвестиционни разходи.

Максима
лен брой
точки

Точки
(Отбележи с X,
или √)

15

Над 50% – 10 точки
– Да
Над 85% – 15 точки
– Да

15

Над 50% – 10 точки
– Да
Над 85% – 15 точки
– Да

15

Над 50% – 10 точки
– Да
Над 85% – 15 точки
– Да

16

Над 85% – 15 точки
– Да
100% – 16 точки –
Да

Обосновка на
заявения брой
точки
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Максима
лен брой
точки

Точки
(Отбележи с X,
или √)

Проекти от кандидати – тютюнопроизводители, регистрирани Кандидатът трябва да
по Закона за подпома- фигурира в регистъра
гане на земеделските
на данните за изку1.5
производители, за
пения и премиран
проекти с инвестиции,
тютюн за периода
които не са свързани
2007 – 2009 г.
с производство на тютюн

3

Да

Над 50 % от допустиПроекти с инвестиции
мите инвестиционни
и дейности от стопанразходи по проекта са
ства за производство
свързани с производна биологични продук
ство на биологични
ти и/или стопанства
продукти и/или пров преход към биолодуктите са в преход
гично производство на
към биологично пропродукти
изводство

15

№

2

Критерии

Минимално
изискване

Над 50% – 10 точки
– Да
Над 85% – 15 точки
– Да

3

Проекти, при които
изпълнението на одобрените инвестиции и
дейности води до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства

*

10

До 5 работни места
включително –
5 точки
– Да
Над 5 до 10 работни
места – 8 точки
– Да
Над 10 работни
места – 10 точки
– Да

4

Проекти на земеделски стопани до 40
години, одобрени за
подпомагане по мерки
112 или 141 от ПРСР
2007 – 2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР
2014 – 2020 и не са
получавали подкрепа
по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските
стопанства“ от ПРСР
2014 – 2020.

*

5

Да

5

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на селски район
в страната

*

10

Да

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на терито6.1
рията на Северозападен район в страната

*

9

Да

Обосновка на
заявения брой
точки
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Минимално
изискване

Максима
лен брой
точки

Точки
(Отбележи с X,
или √)

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
изпълняват на територията на необлаго6.2
детелствани райони и
райони с природни и
други ограничения

*

9

Да

Проекти с инвестиции
и дейности, които се
6.3
изпълняват на територията на места по
Натура 2000

*

9

Да

8

От 5 % до 10 %
включително –
4 точки
– Да
Над 10 % – 8 точки
– Да

Над 30 % от допустиПроекти с инвестиции мите инвестиционни
7.2 и дейности, за инова- разходи по проекта са
ции в стопанствата
свързани с иновации
в стопанството

8

Над 30 % – 4 точки
– Да
Над 50 % – 5 точки
– Да
Над 85 % – 8 точки
– Да

Проекти с инвестиции
и дейности, осигуряващи изпълнението
8.1 на интегриран проект
в рамките на ПРСР
2014 – 2020

*

4

Да

Проекти за колективни
инвестиции и такива,
представени от групи/
8.2 организации на производители на земеделски продукти

*

4

Да

7

Над 30% – 4 точки
– Да
Над 50% – 5 точки
– Да
Над 85% – 7 точки
– Да

№

Критерии

Инвестициите по проПроекти с инвестиции
екта водят до повишаи дейности за повишаване на енергийната
7.1 ване на енергийната
ефективност с миниефективност в стопанмум 5 % за земеделствата
ското стопанство

9

Над 30% от допустиПроекти с инвестиции мите инвестиционни
и дейности, осигурява- разходи по проекта са
щи опазване на комсвързани с опазване
понентите на околната на компонентите на
среда и/или инвести- околната среда и/или
ции, осигуряващи съ- инвестиции, осигуряответствие на стопан- ващи съответствие на
ството с изискванията стопанството с изисна стандартите на ЕС кванията на стандартите на ЕС

Обосновка на
заявения брой
точки

Общ брой на заявените точки по критериите за
оценка на проекта
* Кандидатът отбелязва/посочва в колона „Точки“ коя част от съответния критерий изпълнява, а в колона „Обосновка на заявения брой точки“ посочва мотиви за съответния избор.

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

Таблица за допустими инвестиции

№

1
I

ЕдиничМарка, мо- Количе- Мяр- на цена
дел
ство
ка без ДДС
(лева)

Вид на
разходите

2

3

4

5

6

Обща
сума без
ДДС
(лева)

7

Междинно
№ по ред
плащане
от
списъка
(отбележете
Обща с Х или V коя с разходисума с инвестиция в те, за коиДДС ** кое междинно то РА има
(лева)
определени
плащане е
референтни
включена)
цени
I
II
8

9

10

11

Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи (без из
вършване на строително-монтажни работи)*

1
2
n
II

Разходи за извършване на строителномонтажни работи **

1

Подобект
..................

1.

2

Подобект
..................

2.

n

Подобект
..................

n.

III

Бизнес план

IV

Други разходи, свързани с
инвестицията

разгърната
застроена
площ

м2

разгърната
застроена
площ

м2

разгърната
застроена
площ

м2
бр.

1

бр.

n

бр.

Сума на разходите:
Междинно плащане в размер на:
____________________________________________________________________
Дата/име/подпис на кандидата/печат
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ OТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕРАБО
ТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, ДИРЕКТНО СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКАТА
ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДНА ФИНАНСОВА ГОДИНА ИЛИ ПОСЛЕДЕН ПРИКЛЮЧЕН МЕЖДИНЕН
ПЕРИОД В ГОДИНАТА НА КАНДИДАТСТВАНЕ
(попълва се от кандидати юридически лица, с изключение на тези, които са създадени до 1 година преди датата на кандидатстване и са подали проект, който се изпълнява в селски район, съгласно приложение № 4, с
инвестиции, изцяло насочени във: сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етеричномаслени и
медицински култури“, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори)
Долуподписаният(та) .......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ……….., издадена от …..............………… на …..............……………..............……………..............……...…..............…………
ЕГН ………………..........…………., адрес: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. ,
в качеството си на ....................................................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма …………………...............……..................................………………… с ЕИК .......................................................................
(наименование на фирмата)
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. За предходната година, последен приключен
междинен период, обхващащ/а периода от .........
........./................ г. до ................../................ г., представляваното от мен дружество/управляваното от
мен земеделско стопанство има следните видове
приходи:
1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство, включително получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на
тези дейности:
Таблица 1
Вид на растителния/животинския
продукт

Приходи
(лв.)

Вид на услугите, директно свързани Приходи
със земеделската дейност
(лв.)

в т.ч. от финансирания за .....................
........................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

в т.ч. от финансирания за .....................
.......................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)
Общо
Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват от кандидата, не се посочват в Таблица 1. Крайният продукт в резултат
на тяхната преработка се посочва в Таблица 2.
1.2. Приходи от производство на преработена земеделска продукция (растителна и животинска),
включително получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези
дейности:
Таблица 2

в т.ч. от финансирания за ...................
...................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

Общо
1.3. Приходи от извършване на услуги, директно
свързани със земеделската дейност, включително
получена публична финансова помощ, директно
свързана с извършването на тези услуги:
Таблица 3

в т.ч. от финансирания за .....................
........................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

в т.ч. от финансирания за .....................
.......................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

в т.ч. от финансирания за ...................
...................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

в т.ч. от финансирания за ...................
...................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

в т.ч. от финансирания за .....................
........................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

в т.ч. от финансирания за .....................
.......................................................................
(подробно описание на вида на финансирането и неговия източник)

получен приход от публична финансова помощ, директно свързана с дейностите по производството на горните
продукти – общо
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получен приход от публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези услуги – общо

получен приход от публична финансова помощ, директно свързана
с дейностите по производството на
горните продукти – общо

Вид на преработения растителен/
животински продукт

ВЕСТНИК

Приходи
(лв.)

Общо
Известна ми е наказателната отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.
дата ……...……. 
Декларатор …………………….……….
гр. ……………….
(подпис, печат)
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИНИМАЛНИЯ СТАН
ДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА СТО
ПАНСТВОТО КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ
НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(Декларацията се попълва от земеделски стопани и
лицата, участващи в юридическо лице – кандидат
за колективна инвестиция)
Долуподписаният (ата) ...............................................
..........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ………….., издадена от …………… на ............. ,
ЕГН …………………………., адрес: ..................................... ,
..........................................................................................
в качеството си на ......................................................
(представляващ, управител)
на фирма ………………………………………… с ЕИК .............
(наименование на фирмата)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За определяне на минималния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за текущата спрямо подаването на заявлението за подпомагане стопанска година отглеждам:
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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I. Следните земеделски култури, регистрирани в ИСАК:
Земеделска Площ, служеща
култура
за изчисление
на СПО (дка)

Засадени/
засети
ДА/НЕ

С намерение за
засаждане/
засяване
ДА/НЕ

Период, в рамките Поземлен/и имот/и,
на който ще се
върху които ще се
извърши засажда извърши засажда
нето/засяването
нето/засяването

II. Следните земеделски култури, описани в анкетната карта за регистрация като земеделски стопанин:
Земеделска
култура

Площ, служе
ща за изчис
ление на СПО
(дка)

Засадени/
засети
ДА/НЕ

С намерение за Период, в рамките Поземлен/и имот/и,
засаждане/
на който ще се
върху които ще се
засяване
извърши засажда извърши засаждане
ДА/НЕ
нето/засяването
то/засяването

III. Следните земеделски култури, за които съм предоставил документи за собственост, ползване на земята и/или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 ЗСПЗЗ:
Земеделска № на поземлен
Площ,
Засадени/ С намерение
култура
имот
служеща за
засети
за засаждане/
изчисление
ДА/НЕ
засяване
на СПО
ДА/НЕ
(дка)

Период, в рам
ките на който
ще се извърши
засаждането/
засяването

Поземлен/и
имот/и, върху
които ще се из
върши засажда
нето/засяването

IV. Следните видове животни, за които към анкетната карта съм приложил опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от 4 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане и/
или съм регистрирал в ИСАК:
Вид животни

Брой

дата …….……. 
гр. ……..………

Декларатор ………………….…….
(подпис, печат)
ДЕКЛ А Р А Ц И Я

Долуподписаният (ата) .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № …...............…….., издадена от …………............................… на ....................................................................................,
ЕГН ……………………............................……., адрес: .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................,
в качеството си на .....................................................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма …………………………......................................……………… с ЕИК ...................................................................................
(наименование на фирмата)
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ДЪРЖАВЕН

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

ВЕСТНИК
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ропейското 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.
Декларация за нередности1
Долуподписаният (ата) ...............................................
..........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ………….., издадена от ……...… на ............... ,
ЕГН …………………………., адрес: ......................................
......................................................................................... ,
в качеството си на ......................................................
(представляващ, управител)
на фирма ………………………...........… с ЕИК ...................
(наименование на фирмата)
– кандидат по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне на
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Ко1

Декларацията се подписва задължително от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия
кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо
лице. Когато управляващите кандидата са повече от
едно лице, декларацията се попълва и подава по един
екземпляр за всички лица от управителните органи
на кандидата, а в случай, че членове са юридически
лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
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ДЪРЖАВЕН

хезионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на
правото на Съюза или на националното право,
свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането
на европейските структурни и инвестиционни
фондове, което има или би имало за последица
нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез
начисляване на неправомерен разход в бюджета
на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама
съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– 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 предходната подточка;
– Използването на такива средства за цели,
различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– Злоупотреба на правомерно получена облага
със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по
които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и
измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност
информацията се подава директно до един или до
няколко от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до Ръководителя на Управляващия орган
на „Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г.“;
– до ресорния заместник-министър, в чийто
ресор е Управляващият орган на „Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“;
– до председателя на Съвета за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до
Ръководителя на дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ в
Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
дата ……...……. 
гр. ………….……

Декларатор ………..........……….
(подпис, печат)
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ДЕКЛАРАЦИЯ 2
относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от 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
Долуподписаният (ата) ...............................................
..........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ………….., издадена от …………… на ............. ,
ЕГН …………………………., адрес: ......................................
......................................................................................... ,
в качеството си на ......................................................
(представляващ, управител)
на фирма …….................……………… с ЕИК ..................
(наименование на фирмата)
– кандидат по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална
дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане
на вноски за социално осигуряване или плащане
на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми,
и по българското законодателство, освен ако е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за
измама, корупция, изпиране на пари, участие в
Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и
управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице, както и от
лицата с правомощия за вземане на решения или
контрол по отношение на кандидата/ползвателя на
помощта. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се
попълва от всички лица – членове на управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай,
че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган, както
и от прокуристите и търговските пълномощници,
когато има такива.
2
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престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при
осигуряване на информацията, изискана от РА;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане на финансова помощ поради виновно неизпълнение на
задължения по договор, финансиран от бюджета
на ЕС;
8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръковод-
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ни или контролни функции с лице на трудово и/
или служебно правоотношение в Управляващия
орган или РА до една година от прекратяване
на правоотношението, в представлявания от мен
кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член
на орган на управление или контрол;
9. При промяна на декларираните обстоятелства
ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
...................... 20....... г. 

Декларатор:......................

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОБРАБОТВАНАТА ЗЕМЯ/ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА/ОРГАНИ
ЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, С КОИТО УЧАСТВАТ В ГРУПАТА/ОРГАНИЗАЦИЯТА
(Декларацията се попълва само от кандидати групи или организации на производители)
Долуподписаният (ата) ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ………......….., издадена от ……........……… на .................................................................................................... ,
ЕГН …………………..............………., адрес: ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. ,
в качеството си на ..........................................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на групата/организацията на производители .............................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата и правноорганизационна форма)
с ЕИК ..........................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Членовете на представляваната от мен група/организация на производители обработват земя/отглеждат животни, с които участват в групата/организацията, както следва:
№

Членове на групата/организацията
ЕГН/ЕИК
(трите имена, наименование на фирмата)

Видове култури/
животни

Размер на земята (дка)/
брой на животните

2. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
дата ...………. 
гр. …….………


Декларатор …………………….
подпис
(печат)
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Приложение № 11
към чл. 40, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ 31
относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от 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
Долуподписаният (ата) ...............................................
..........................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ………….., издадена от …………… на ............. ,
ЕГН …………………………., адрес: ......................................
......................................................................................... ,
в качеството си на ......................................................
(представляващ, управител)
на фирма …………...………………… с ЕИК .......................
(наименование на фирмата)
– кандидат по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм
обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена
под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска
дейност, не съм обект на производство, свързано
с такива въпроси, и не се намирам в подобна
процедура съгласно националните законови и
подзаконови актове;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам
професия или дейност с влязъл в сила акт на
компетентен орган съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които
Управляващият орган или РА може да обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане
на вноски за социално осигуряване или плащане
на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и
по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
Декларацията се подписва задължително от кандидата/ползвателя – ФЛ, от представляващия и
управляващия кандидата/ползвателя ЕТ, търговско дружество или юридическо лице, както и от
лицата с правомощия за вземане на решения или
контрол по отношение на кандидата/ползвателя на
помощта. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се
попълва от всички лица – членове на управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай,
че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган, както
и от прокуристите и търговските пълномощници,
когато има такива.
3
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5. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния
кодекс за умишлено предоставяне на документи
с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА;
6. Не съм получил пълен отказ за плащане на
финансова помощ поради виновно неизпълнение
на задължения по договор, финансиран от бюджета на ЕС;
7. Представляваният от мен кандидат не е в
трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово
и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от
мен кандидат такова лице не е съдружник, не
притежава дялове или акции, не е управител или
член на орган на управление или контрол;
8. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния
кодекс.
.............. 20....... г.

Декларатор: .....................

Приложение № 12
към чл. 44, ал. 1
Документи за авансово плащане
1. Заявка за авансово плащане (по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от
ползвателя на помощта.
3. Банкова гаранция.
4. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице
и членовете на управителния им орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а
в случай, че членове са юридически лица – от
техните представители в съответния управителен
орган. Свидетелството за съдимост да е издадено
не по-късно от 4 месеца преди предоставянето
му – оригинал или копие, заверено от ползвателя
на помощта. Когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от
чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод – оригинал или копие, заверено
от ползвателя на помощта.
5. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие, от ползвателя на помощта.
6. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура
по несъстоятелност, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. Представя се
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само от ползвател на помощта, при който това
обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.
7. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано от 1
месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие. Представя се само от ползвател
на помощта, при който това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър.
8. Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1.

Приложение № 13
към чл. 45, ал. 1
Документи за междинно и окончателно плащане
А. Общи документи
1. Заявка за плащане и попълнена таблица за
извършените инвестиции по групи разходи към
заявката за плащане, включително формата за
наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. Удостоверение за вписване в Регистъра на
вероизповеданията (за юридическите лица, регистрирани по Закона за вероизповеданията).
3. Нотариално заверено изрично пълномощно
в случай, че документите не се подават лично от
ползвателя на помощта, съгласно сключения договор за отпускане на финансовата помощ.
4. Копие от регистрационна и анкетна карта (заедно с анкетните формуляри) по реда на
наредбата по § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за подпомагане на
земеделските производители за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
(не се изисква за признати групи/организации на
производители).
5. Удостоверение от Националната агенция
по приходите, че ползвателят на помощта няма
просрочени задължения, издадено не по-рано от
1 месец преди предоставянето му – оригинал или
заверено копие, от ползвателя на помощта.
6. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на заявката за плащане,
съгласно Закона за счетоводството (за едноличните търговци и юридическите лица).
7. Счетоводен баланс към датата на подаване
на заявка за плащане съгласно Закона за счетоводството (за едноличните търговци и юридическите лица).
8. Отчет за приходите и разходите за годината,
предхождаща годината на подаване на заявката
за плащане, съгласно Закона за счетоводството
(за едноличните търговци и юридическите лица).
9. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на заявка за плащане съгласно
ЗС (за едноличните търговци и юридическите
лица).
10. Справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс за предходната година съгласно ЗС (за едноличните търговци и юридическите лица).
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11. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на заявката за плащане съгласно ЗС (за едноличните
търговци и юридическите лица).
12. Копие от специфични регистри съгласно
чл. 32, ал. 4 от Закона за счетоводството – копие
от книга за приходите и копие от книга за разходите (за физически лица – ЗП).
13. Копие на извлечение от Инвентарна книга
или разпечатка от счетоводната система на ползвателя на помощта, доказващо заприходяването
на финансирания актив (за едноличните търговци и юридическите лица).
14. Декларация по образец (в случай че ползвателят на помощта няма регистрация по ДДС),
че ползвателят на помощта няма да упражни
правото си на данъчен кредит за активи и услуги,
финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г.
15. Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание
на техническите характеристики, цена в левове
или евро, срок, количество и начин на доставка
ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и електронен носител.
В договорите се описва ДДС.
16. Приемно-предавателен протокол между
доставчика/изпълнителя и ползвателя на помощта за всеки обект на инвестицията, съдържащ
детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама,
номер на двигател, др.).
17. Копие от лиценз, разрешение и/или регистрация за извършване на подпомаганата дейност/
инвестиция съгласно българското законодателство (в зависимост от вида подпомагана дейност).
18. Първични счетоводни документи (напр.
фактури), доказващи извършените разходи.
19. Платежни нареждания, доказващи плащане на одобрените разходи от страна на ползвателя на помощта, заверени от обслужващата банка.
20. Пълно банково извлечение от деня на извършване на всяко плащане по проекта, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта,
заверено от обслужващата банка.
21. Застрахователна полица за всички активи
на предмета на инвестицията в полза на Разплащателната агенция, валидна за срок минимум 12
месеца, ведно с опис на имуществото при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и
прикачен инвентар и покриваща всички посочени в договора за финансово подпомагане рискове
за съответния вид инвестиция.
22. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на
застраховката, придружено от пълно дневно извлечение (в случай че плащането е извършено по
банков път).
23. Копие от становище на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), удостоверяващо, че земеделското стопанство отговаря на
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изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните
изисквания (в случай че ползвателят на помощта
отглежда животни).
24. Копие от становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията,
ако ползвателят на помощта отглежда земеделски култури.
25. Декларация по образец, че земеделското
стопанство отговаря на всички европейски стандарти, свързани с хигиената и безопасността и
контрол на храните (при проект, по който се изисква становище/разрешение от БАБХ).
26. Копие от удостоверение за регистрация на
животновъден обект, ако ползвателят на помощ
та отглежда животни.
27. Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти по чл. 50, ал. 3 (по образец).
28. Декларация по образец, че земеделското
стопанство на кандидата, получаващ подкрепа по
подмярка 6.1 от ПРСР 2014 – 2020 г. до 24 месеца от създаването на земеделското стопанство, е
достигнало съответния стандарт, включен в одобрения му бизнесплан.
29. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употреба,
съдържаща детайлно описание на техническите
характеристики и индивидуализиращи данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер
на рама, номер на двигател, др.).
30. Декларация от ползвателя на помощта за
наличие или липса на двойно финансиране за
същата инвестиция по други национални и/или
европейски програми (по образец).
31. Копие от документ, удостоверяващ, че земеделското стопанство отговаря на изискванията
за хигиена на фуражите и тяхната безопасност,
издаден от БАБХ, в случай на производство на
фуражи.
32. Договор за финансов лизинг с приложен
към него погасителен план за изплащане на лизинговите вноски (в случаите на закупуване на
активи чрез финансов лизинг).
33. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП.
34. Свидетелство за съдимост на ползвателя
на помощта – физическо лице, от представляващия ползвателя на помощта едноличен търговец, търговско дружество или юридическо
лице и членовете на управителния им орган,
както и временно изпълняващ такава длъжност,
включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически
лица – от техните представители в съответния
управителен орган. Свидетелството за съдимост
да е издадено не по-късно от 3 месеца преди
предоставянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта. Когато за някое
от лицата свидетелството за съдимост подлежи
на издаване от чуждестранен орган, същото се
представя в легализиран превод – оригинал или
копие, заверено от ползвателя на помощта.
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35. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е обявен в процедура по
несъстоятелност, издадено от съответния съд
не по-рано от 1 месец преди предоставянето
му – оригинал или заверено копие. Представя се
само от ползвател на помощта, при който това
обстоятелство не подлежи на вписване в търговския регистър.
36. Удостоверение, потвърждаващо, че ползвателят на помощта не е в процедура по ликвидация, издадено от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие. Представя се само от
ползвател на помощта, при който това обстоятелство не подлежи на вписване в търговския
регистър.
37. Декларация по чл. 10, ал. 5, т. 1.
Б. Специфични документи по видове разходи:
1. Строителство или обновяване на сгради и
друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство,
включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда:
а) Разрешително за ползване на строеж и акт
образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на
строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) (Наредба
№ 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от характера на инвестицията).
б) Удостоверение за въвеждане в експлоатация и акт образец 15 (съгласно Наредба № 3
от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно
плащане.
в) Приемателно-предавателен протокол на
хартиен и електронен носител между строителя
и ползвателя на помощта за всички извършени
строително-монтажни работи.
2. Закупуване/придобиване на сгради и друга
недвижима собственост, използвана за земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда:
а) Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен
в предвидената от българското законодателство
форма.
б) Копие от удостоверение за данъчна оценка
на сградите и/или друга недвижима собственост
към датата на закупуването им.
3. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на земеделския производствен процес, а именно Протокол за проведена 72-часова
проба при експлоатационни условия, в случаите,
когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба.
4. Създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения:
а) сертификат за качество на посадъчния материал;
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б) документ за посадъчния материал, издаден
от БАБХ или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
5. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи, предназначени
за земеделските производствени дейности и/или
за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:
а) Документ, удостоверяващ правото на собственост на ползвателя на помощта, представен
в предвидената от българското законодателство
форма.
б) Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване на
заявката за плащане.
в) Копие от удостоверение за данъчна оценка
на земята към датата на закупуване.
6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти,
права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки:
а) Копие на патент, издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от ползвателя на помощта.
б) Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостоверяващ
правото на ползване на патент от ползвателя на
помощта, за срок не по-малък от 9 години от
датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ, с описани финансови
условия.
в) Договор за отстъпване на ноу-хау.
г) Документ, доказващ регистрацията на търговската марка.
7. Закупуване на специализирани земеделски
транспортни средства, а именно свидетелство за
регистрация на моторно превозно средство.
8. Инвестиции за достигане на съответствие
с международно признати стандарти, свързани
с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане
на добри производствени практики, подготовка
за сертификация, а именно – копие от документ
(сертификат), удостоверяващ постигането на съответствие с международно признати стандарти.
В. Специфични документи за доказване на
съответствие с критерии за допустимост, кри
терии за подбор и други ангажименти и задъл
жения на ползвателя на помощта, в това число
съответствие с изискванията, даващи право на
по-висок размер на финасовата помощ по реда
на чл. 13:
1. Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на
общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС)
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с контролиращо лице, получило разрешение от
министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата
на биологичното производство по реда на чл. 19
и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо последната проведена по дата инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като
биологичен/и (в случай че кандидатът развива
биологично производство и е получил приоритет
по този критерий при кандидатстване или съответствието с критерия формира минималния
брой точки по чл. 31 на тази наредба).
2. Справка от НОИ за средносписъчния брой
на наетите в стопанството лица към датата на
подаване на заявка за междинно/окончателно
плащане, когато проектът на ползвателя е бил
одобрен за подпомагане поради съответствие с
критерия, посочен в чл. 30, ал. 1, т. 11, или съответствието с критерия формира минималния
брой точки по чл. 31 на тази наредба или друг
подходящ документ според решението на Комитета по наблюдение.
3. Документ за собственост или ползване на
земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята, участваща при изчисляване на минималния стандартен
обем на стопанството и/или анкетни формуляри
от анкетна карта на земеделския стопанин и декларация по образец за видовете култури, засадени от кандидата през текущата стопанска година
(за доказване на минималния стандартен производствен обем на стопанството).
4. Документ за завършен 150-часов курс на
обучение или копие от диплома за завършено
средно специално или висше образование в областта на селското стопанство (за млади земеделски стопани, одобрени да получат по-висок
размер на финансова помощ по реда на тази наредба) или друг подходящ документ според решението на Комитета по наблюдение.
5. Документ за собственост или ползване на
земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването наймалко 50 на сто от обработваната от ползвателя
земя попада в необлагодетелстван район).
6. Документ за собственост или ползване на
земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването за
поддържане на определен размер земя, съответстващ на подпомаганата по мярката техника или
оборудване).
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Приложение № 14
към § 1, т. 44 от допълнителната разпоредба
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства
Данни за стопанството
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОД
СТВЕН ОБЕМ/СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СПО) В ЛЕВА
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО
Код по
Наредба № 3

Видове култури и категории
животни

М.
ед.

2

3

1
3001
3002

Обикновена (мека) пшеница дка
и лимец
Твърда пшеница
дка

3003

Ечемик

3004

0,00

0,00
Данни на
Показател
стопанството
за СПО
Индивидуални
(основни
(лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)
4
5
6 = (4*5)
114,00

0

112

0

дка

101

0

Ръж

дка

55

0

3005

Тритикале

дка

88

0

3006

Овес

дка

54

0

3007

Царевица за зърно

дка

145

0

3008

Сорго

дка

72

0

3009

Просо

дка

43

0

3010

Ориз

дка

269

0

дка

51

0

51

0

51

0

51

0

51

0

3011

Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Тютюн

дка

668

0

3012

Хмел

дка

1 019

0

3013

Захарно цвекло

дка

22

0

3015

Памук

дка

79

0

3016

Лен

дка

68

0

3017

Коноп

дка

68

0

3018

Слънчоглед

дка

110

0

3019

Рапица

дка

157

0

3020

Соя

дка

97

0

3021

Фъстъци

дка

139

0

Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..
Други зърнени култури –
……….......................………………..

дка

139

0

139

0

139

0

139

0

139

0

139

0

3109

3119

дка
дка
дка
дка

дка
дка
дка
дка
дка
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Код по
Наредба № 3

ВЕСТНИК

Видове култури и категории
животни

1

2

М.
ед.
3

БРОЙ 22

Данни на
Показател
стопанството
за СПО
Индивидуални
(основни
(лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)
4
5
6 = (4*5)

3023

Маслодайна роза

дка

462

0

3024

Кориандър

дка

68

0

3025

Анасон

дка

68

0

3026

Резене

дка

68

0

3027

Лавандула

дка

164

0

3028

Салвия

дка

68

0

3029

Мента

дка

68

0

3030

Валериана

дка

68

0

дка
68

0

68

0

68

0

68

0

68

0

3032

Други етерично-маслени и
лекарствени култури – .......
……………………………………….........
Други етерично-маслени и
лекарствени култури – .......
……………………………………….........
Други етерично-маслени и
лекарствени култури – .......
……………………………………….........
Други етерично-маслени и
лекарствени култури – .......
……………………………………….........
Други етерично-маслени и
лекарствени култури – .......
……………………………………….........
Фасул

дка

219

0

3033

Грах

дка

99

0

3035

Леща

дка

94

0

3036

Нахут

дка

103

0

дка
96

0

96

0

96

0

3037

Други протеинодайни култури – .......................................
Други протеинодайни култури – .......................................
Други протеинодайни култури – .......................................
Царевица за силаж

дка

108

///

3096

Фий

дка

187

///

3040

Люцерна

дка

88

///

3041

Естествени ливади

дка

35

///

Други фуражни култури –
........................………………………
Други фуражни култури –
........................………………………
Други фуражни култури –
........................………………………
Други фуражни култури –
........................………………………
Картофи

дка
94

///

94

///

94

///

94

///

3129

3139

3159+3149

3042
3048+30481
30482

Домати – открито
производство
Домати – оранжерийни

дка
дка
дка
дка

дка
дка

дка
дка
дка
дка

660

0

1 614

0

9 753

0

дка
дка
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Код по
Наредба № 3

ВЕСТНИК

Видове култури и категории
животни

М.
ед.

1

2

3

3050+30501

Краставици – открито производство
Краставици – оранжерийни

дка

дка

30522

Пипер – открито
производство
Пипер – оранжерийни

дка

3053

Зелен фасул

дка

3054

Зелен грах

3058
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Данни на
Показател
стопанството
за СПО
Индивидуални
(основни
(лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)
4
5
6 = (4*5)
1 223

0

9 753

0

948

0

9 753

0

393

0

дка

350

0

Тикви

дка

721

0

3059

Дини

дка

721

0

3060

Пъпеши

дка

899

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

1 087

0

989

0

30502
3052+30521

Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
3169
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
Други зеленчуци –
…………………………………
3074+3075
Семкови овощни видове
(ябълка, круша, дюля )
3068+3069+3070+3071+3072 Костилкови овощни видове
(череша, вишна, праскова,
кайсия, сливи )
3078+3079+3080+3081
Черупкови овощни видове
(орех, лешник, бадем,
кестени )
Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................
3179
Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................

дка

дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
1 417
0
дка
426

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

дка
дка
дка
дка
дка
дка
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Код по
Наредба № 3
1

ВЕСТНИК

Видове култури и категории
животни

М.
ед.

БРОЙ 22

Данни на
Показател
стопанството
за СПО
Индивидуални
(основни
(лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)
4
5
6 = (4*5)

2

3
дка

3089

Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................
Други овощни видове –
…………………………..................
Ягодоплодни овощни видове
(ягода, малина, арония )
Други ягодоплодни –
.......……………………………..
Други ягодоплодни –
.......……………………………..
Други ягодоплодни –
.......……………………………..
Други ягодоплодни –
.......……………………………..
Други ягодоплодни –
.......……………………………..
Други ягодоплодни –
.......……………………………..
Лозя – десертни

3090

Лозя – винени

дка

3091

Цветя – за рязан цвят

дка

3092

дка
8 003

0

3093

Цветя – луковични
растения
Цветя – саксийни

дка

8 003

0

3200

Цветя – оранжерийни

дка

12 031

0

3199

Производство на семена/
посадъчен материал
Разсадници за трайни
насаждения
Други (угари/други)

дка
310

0

2 483

0

0

0

м2
51

0

4100

Култивирани гъби –
култивирани печурки
Култивирани гъби –
кладница
Говеда и биволи – общо

бр.

0

4101

Телета и малачета до 1 г.

бр.

473

0

4102

бр.
203

0

4104 + 4005

Телета и малчета над 1 г. и
под 2 г. за угояване
Телета и малчета над 1 г. за
разплод и бременни юници
и бременни малакини
Млечни крави и биволици

4105

Крави от месодайни породи

бр.

4007

Овце – общо
Овце – млечни и овце –
месодайни

бр.

3082+3083+3077

3189

3201
3095
30941
30942

4103+4006

4008 и 4106

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

дка
дка
дка
дка
дка

971

0

дка
971

0

971

0

971

0

971

0

971

0

971

0

273

0

220

0

8 003

0

дка
дка
дка
дка
дка
дка

дка
дка

м2
23

0
///

бр.
648
0
бр.

2 076

0

386
0
##############

бр.
143

0
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Код по
Наредба № 3

ВЕСТНИК

Видове култури и категории
животни

М.
ед.

2

3

1

С Т Р. 1 2 9

Данни на
Показател
стопанството
за СПО
Индивидуални
(основни
(лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)
4
5
6 = (4*5)

4010

Други овце (разликата между общия брой на овцете по
код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106)
Кози – общо

4011

Кози – майки

бр.

4107

Други кози

бр.

4013

Свине – общо

бр.

4014

Свине – майки

бр.

1 708

0

4108

Прасенца под 45 дни

бр.

535

0

4109

Други свине

бр.

389

0

4016

Птици – общо

бр.

4017

Кокошки – носачки

бр.

4110

Бройлери

4019

4112

бр.

0

бр.

6

///

0

///
182

0

106
///

0
///

///

///
29

0

бр.

20

0

Пуйки

бр.

140

0

4020

Гъски

бр.

80

0

4021

Патици

бр.

80

0

бр.

857

0

Пъдпъдъци и други птици

бр.

35

0

4024

Зайци – общо

бр.

0

0

4031

Зайкини – майки

бр.

293

0

4025

Коне и други еднокопитни

бр.

490

0

4027

Пчелни семейства

бр.

125

0

4029

Буби – кутийки бубено семе

бр.

265

0

4309

Калифорнийски червеи

м2

41

0

4030

Oхлюви

м2

12

0

4023
4022+4111

Щрауси

ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС

СПО –
фуражни
култури

СПО –
преживни животни,
коне и други еднокопитни животни

Фуражен
излишък

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

0

0

0

Фуражни култури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други
фуражни култури.
Преживни животни – Телета и малачета до 1 г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над
1 г. за разплод и бременни юници; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце – млечни и овце – месодайни; Други овце; Кози – майки; други кози.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от
тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в
общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фураж
ните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия
икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.
2089

С Т Р.
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ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-15
от 25 февруари 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Езерово, община Белослав,
област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от
5.01.2015 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна. Окончателните материали
след отстраняване на констатираните забележки
са приети на 16.02.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

1873

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-16
от 25 февруари 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Страшимирово, община Белослав, област Варна.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.02.2015 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

1874

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 6 март 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Звездица, община Варна, област

Варна (без територията на поземлен имот с идентификатор 30497.50.158, за който кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
Заповед № РД-18-85 от 16.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър).
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от
19.02.2015 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна. Окончателните материали
след отстраняване на констатираните забележки
са приети на 25.02.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

1875

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-18-18
от 6 март 2015 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на с. Близнаци, община
Аврен, област Варна (без територията на курортен
комплекс Камчия, за която кадастралната карта
и кадастралните регистри са одобрени със Заповед № РД-18-16 от 29.03.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра).
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети със забележки с протокол от
18.02.2015 г. на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна. Окончателните материали
след отстраняване на констатираните забележки
са приети на 23.02.2015 г.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

1876

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 895
от 6 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
с вх. № ОС-01-1622 от 5.12.2014 г. от кмета на
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община Банско Общинският съвет – гр. Банско,
одобрява проект за ПУП – ПП за трасето на
ВЕЛ 20 kV за захранване на МВЕЦ „Места – 1“
в ПИ 53059.26.44 по КВС на с. Обидим, община
Банско, област Благоевград.
Председател:
Вл. Колчагов

1839

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 951
от 24 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (парцеларен план) на „Трасе за подземен
водопровод за питейно водоснабдяване“ на ПИ
12259.724.112, местност Гладно поле, землище на
гр. Враца. Техническата инфраструктура преминава през ПИ 12259.727.27 (нива – частна собственост) с дължина 6,90 м, през ПИ 12259.724.52
и ПИ 12259.724.109 (полски пътища – публична
собственост) с дължина 120,38 м до границата
на имота. На разстояние 3 м от двете страни
на водопровода не се разрешава строителство и
разполагане на трайни насаждения.

1784

Председател:
Б. Стоев

РЕШЕНИЕ № 952
от 24 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(парцеларен план) на „Трасе за подземна кабелна
линия СрН за БКТП“ на ПИ 12259.724.112, местност
Гладно поле, землище на гр. Враца. Техническата
инфраструктура преминава от нов стълб на мястото
на съществуващ решетъчен стълб от въздушна
мрежа СН-20 kV на въздушен електропровод
„Момина сълза“ в ПИ 12259.724.50 (нива – частна собственост) с фундамент и дължина 5,54 м,
през ПИ 12259.724.52 и ПИ 12259.724.109 (полски
пътища – публична собственост) с дължина 247,14
м, през ПИ 12259.724.112 с дължина 2,49 м до нов
трафопост в имота. На разстояние 2 м от двете
страни на електропровода не се разрешава строителство и разполагане на трайни насаждения.

1785

Председател:
Б. Стоев

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 213
от 4 март 2015 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59
АПК във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1
ППЗНП, чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7 от 2000 г.
за определяне броя на учениците и на децата в

ВЕСТНИК
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паралелките и в групите на училищата и детските градини и Решение № 70 по протокол № 3
от 27.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали, Решение № 70 от 21.11.2014 г. по адм.д.
№ 104/2014 г. и Решение № 78 от 15.12.2014 г.
по адм.д. № 97/2014 г. на Административния
съд – Кърджали, нареждам:
1. Закривам ГДГ – с. Стремци, община Кърджали, считано от 1.05.2014 г.
2. Преструктурирам мрежата от детски градини
на територията на община Кърджали считано от
1.05.2014 г., както следва:
2 .1 . П р е о б р а з у в а м ч р е з в л и в а н е к ъ м
ГДГ – с. Три могили, следните детски градини:
– ЦДГ „Мики Маус“, с. Стремци – 1 група;
– ЦДГ „Звънче“, с. Ястреб – 1 група.
2.2. Преобразувам чрез вливане към ГДГ –
с. Чифлик, следните детски градини:
– ЦДГ „Пепеляшка“, с. Люляково – 1 група;
– ЦДГ „Пинокио“, с. Горна крепост – 1 група.
2.3. Преобразувам чрез вливане към ОДЗ
„Ян Бибиян“, Кърджали, като филиална детска
градина ЦДГ „Снежанка“, с. Енчец – 2 групи.
2.4. Задължителната документация на ЦДГ
„Мики Маус“, с. Стремци, и ЦДГ „Звънче“, с. Ястреб, община Кърджали, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи да се приемат
за управление и стопанисване от ръководството
на ГДГ – с. Три могили, община Кърджали.
3. Задължителната документация на ЦДГ „Пепеляшка“, с. Люляково, и ЦДГ „Пинокио“, с. Горна
крепост, община Кърджали, наличният инвентар,
сградният фонд и дворните площи да се приемат
за управление и стопанисване от ръководството
на ГДГ – с. Чифлик, община Кърджали.
4. Задължителната документация на ЦДГ
„Снежанка“, с. Енчец, община Кърджали, наличният инвентар, сградният фонд и дворните площи
да се приемат за управление и стопанисване от
ръководството на ОДЗ „Ян Бибиян“, Кърджали.
5. Трудовите правоотношения с персонала
да се уредят в съответствие с разпоредбата на
чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред областния управител на област Кърджали
или пред Административния съд – Кърджали.
Кмет:
Х. Азис

1791

ОБЩИНА ОМУРТАГ
РЕШЕНИЕ № 468
от 10 февруари 2015 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6 ЗПСК и чл. 5, ал. 1 и чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Омуртаг, реши:
Приема правните анализи, информационни меморандуми и приватизационни оценки и обявява
търгове с явно наддаване за следните общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества:
1. УПИ ХІІ в кв. 8 по плана на с. Илийно,
община Омуртаг, с площ 800 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“; за имота

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

има съставен АОС № 428 от 28.08.2014 г. с начална
тръжна цена 2400 лв. без ДДС.
2. УПИ ХVІ в кв. 34 по плана на с. Камбурово,
община Омуртаг, с площ 650 кв. м, отреден за
„Търговия и обществено обслужване“; за имота
има съставен АОС № 397 от 18.07.2014 г. с начална
тръжна цена 2400 лв. без ДДС.
3. УПИ II в кв. 41 по плана на с. Панайот Хитово, община Омуртаг, с площ 570 кв. м, отреден
за „Търговия и обществено обслужване“, заедно
с построената в него двуетажна полумасивна
сграда със ЗП 90 кв. м; за имота има съставен
АОС № 135 от 10.06.2010 г. с начална тръжна цена
4600 лв. без ДДС.
Размер на депозитите – 10 % от съответните
начални тръжни цени; депозитите се внасят в
касата на общината до 10 ч. на деня на провеждане на търговете.
Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната
тръжна цена на съответните обекти.
Цените са платими по банкова сметка на
Община Омуртаг при условията, посочени в
съответните информационни меморандуми и
тръжни условия.
Срокът за подаване на предложенията за участие в търга е до 10 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Търговете ще се проведат на 20-ия ден от
датата на обнародване в „Държавен вестник“
от 14 ч. в залата на общинската администрация – гр. Омуртаг, ул. Ал. Стамболийски 2а, а
повторните търгове се провеждат на 15-ия ден
след датата на първите търгове на същото място
и час, при същите условия.
Таксите за тръжна документация са в размер
50 лв. за всеки един обект, платими в касата на
общината до 16 ч. на деня, предхождащ датата
на провеждане на търга; тръжните документи се
получават от дирекция „ЗТТ и ОС“, стая № 27
на общинската администрация – гр. Омуртаг,
срещ у представена к витанци я за заплатени
тръжни книжа.
Оглед на имотите – всеки работен ден до
крайния срок за заплащане на депозити след
закупуване на тръжна документация.
II. Общинският съвет – гр. Омуртаг, на основание чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
утвърждава тръжна документация, съдържаща:
информационен меморандум с тръжни условия,
АОС, скица и проектодоговор за продажба.
III. Възлага на кмета на община Омуртаг
организацията и провеждането на търговете,
определяне на спечелилите и сключването на
приватизационните договори.
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Председател:
М. Исмаил

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 989
от 5 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект:
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Трасе и сервитут на част от път ІІІ-6032 Лесковец – Батановци при км 4+850 до км 5+150,
засягащи части от имоти с идентификатори
008008, 008009,008012, 008013, 008015, 008018,
008019, 008021, 008022, местност Дрене, имот с
идентификатор 040002, местност Арбанас, имот
с идентификатор 040001, местност Кошараница,
имоти с идентификатори 010016, 000120, 009015,
009012, местност Връшник, по КВС на гр. Батановци, ЕКАТТЕ 72223, община Перник.
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Перник до Административния съд – Перник.
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Председател:
М. Миланов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 1391
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
сграда с идентификатор 56722.655.82.33 със застроена площ 52 кв. м, представляваща помещения в
масивна едноетажна сграда, с предназначение: „За
друг вид обществена сграда“, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.655.82 – УПИ
І, кв. 713, между жил. бл. № 38 и № 39, намираща
се в Плевен, ж.к. Сторгозия № 38А.
За имота е съставен акт за частна общинска
собственост № 37257 от 5.12.2011 г., вписан в
Агенцията по вписванията под № 80 от 7.12.2011 г.,
том 54, рег. № 20477.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата
за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 17 000 лв. и стъпка на наддаване 1000 лв.
3. Определя депозит за участие в търга в размер
1700 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч.
на двадесет и първия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
4. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 100 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000, в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
шестнадесетия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в отдел
„ОПКП“ при Община Плевен.
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6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на двадесет и
първия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе от 10 ч. на двадесет
и петия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала
на Община Плевен, намираща се на І етаж, пл.
Възраждане 2, Плевен.
8. Сроковете по т. 3, 4, 6 и 7 се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на
срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича на следващия след него присъствен ден.
9. Възлага на кмета на община Плевен да
утвърди тръжната документация за провеждане
на публичния търг с явно наддаване и проекта
на договор за продажба като част от нея.
10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на
търга да представи на кмета на община Плевен
протокол за резултатите от търга.
11. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
12. Възлага на кмета на община Плевен да
сключи със спечелилия участник договор за
приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

РЕШЕНИЕ № 1277
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ
поради възникнали инвестиционни намерения
на собственика на поземления имот, настъпили
изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ (подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване), за ПИ
007227 в местност Конопено поле, землище с. Горица, община Поморие, с който план имотът се
урегулира в УПИ ІІІ-227, м. 7, с площ 4352 м 2 , с
отреждане за жилищно строителство и устройствени показатели за малка височина на застрояване
„Жм“: Н – 3 (10 м); Пзастр. – 60 %; Кинт. – 1,2;
Позел. – мин. 40 %, и паркиране в имота съгласно
приложените чертежи и таблици със съответните
цветове, сигнатури, надписи и размери.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател:
Д. Ангелов

РЕШЕНИЕ № 1278
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, София, и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Изграждане на нова ВЛ 110 kV за присъединяване на подстанция Поморие към ВЛ 110 kV
Ахелой“, с обща дължина 9364 м, преминаващ
през поземлени имоти: в землище гр. Каблешково – ПИ 0.251 (дере), 0.266 (пасище), 0.373 (дере),
0.778 (полски път), 0.782 (полски път), 0.783 (полски път), 0.784 (полски път), 0.857 (полски път),
всички общинска публична собственост; ПИ 10.1
(нива на Траю Василев Бояджиев), 10.11 (нива на
Таня Петрова Петрова), 10.13 (нива на Станка
Енева Божкова), 10.135 и 10.136 (ниви на Любомир
Иванов Иванов), 10.139 (нива на Стойка Георгиева Каръшева), 10.14 (нива на наследници Богдан
Митев Богданов), 10.17 (нива на Тодорка Борисова Панчева), 10.180 (нива на Таню Танев Искров),
10.2 (нива на Тодорка Борисова Панчева), 10.20
(нива на Яна Янева Колеолова), 10.21 (нива на
Тончо Ангелов Монев), 10.223 (нива на Васил
Григоров Бояджиев), 10.258 (нива на Галина
Иванова Генова), 10.261 (нива на Веселин Иванов
Иванов), 10.301 (нива на Димка Зафрова Линчева), 10.8 (нива на Златка Георгиева Любенова-
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ
РЕШЕНИЕ № 1274
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2 и чл. 12,
ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ поради възникнали
инвестиционни намерения на възложителя – „Тохун 811“ – ЕООД, и необходимост от осигуряване
на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за обект:
„Външен водопровод за захранване на вилни сгради в ПИ 57491.19.630 в местност Лахана, землище
Поморие“, с дължина на трасето 366 м и със сервитут, засягащи поземлени имоти, както следва:
57491.19.571 – полски път (общинска публична
собственост), ПИ 57491.19.632 – за улица (общинска частна собственост) и ПИ 57491.19.631 – за
улица (общинска частна собственост).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.
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Председател:
М. Енева

1847

Председател:
М. Енева
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Крамарска), 10.90 (нива на Трайко Николов
Бояджиев), 11.2 (нива на Сийка Тодорова Найденова), 11.97 (нива на Илия Петков Панчев),
7.154 (наследници Петър Атанасов Шабаклиев),
7.157 (нива на Янка Димитрова Бозукова), 7.158
(нива на Веселин Василев Маргенов), 7.228 (нива
на Златин Вангелов Тръпков), 7.229 (нива на
Сребрина Димитрова Петкова), 7.307 (нива на
Пенка Танева Тонозлиева), 7.308 (нива на Пеню
Танев Мартинов), 7.370 (нива на Антон Янков
Тончев), 7.371 (нива на Румен Тодоров Тончев),
7.372 (нива на Костадинка Нанева Пандева), 7.385
(нива на Траян Атанасов Траянов), 8.215 (лозе на
Анастас Георгиев Николов), 8.216 (лозе на Марин
Недев Домусчиев), 8.3 (лозе на Илчо Йорданов
Маринов), 8.316 (лозе на Пеню Танев Мартинов)
8.325 и 8.326 (лозя на Шабан Мустафа Вурал),
8.375 (нива на Теню Генов Добрев), 8.6 (лозе на
наследници Стоян Жеков Ставрев), 8.69 (нива на
наследници Иван Киров Рачев), 8.7 (лозе на Недялка Танева Кърджилова), 8.72 (нива на Петя
Алекова Желева), 8.79 (нива на Тодорка Борисова Панчева), 8.8 (лозе на наследници Тана Григорова Лазарова), 7.162 (нива на „Завентек сървисис България“ – ЕООД), 7.194 и 7.195 (ниви на
„Ен уай експърт пропъртис“ – ООД), 7.218 (урбанизирана територия на „Милтако пропъртис“ – ЕООД), 7.219 (урбанизирана територия на
„Ей джи България“ – ЕООД), 7.295 и 7.296 (ниви
на „Завентек сървисис България“ – ЕООД), 7.398
и 7.399 (ниви на „Ен уа й експ ър т п роп ър тис“ – ООД), 7.411 (урбанизирана територия на
„Фокс истейтс Бългерия“ – ЕООД), 8.4 (лозе на
„Кей макс холдингс“ – ЕООД), 10.18 (нива на
„Лижиос пропъртис“ – ЕООД), 10.23 (лозе на
„Лозина естейт“ – ООД, и „Уайн селлар“ – АД),
10.9 (нива на „Андреас Аристиду“ – ЕООД); в
землище с. Каменар: ПИ 0.137 (канали, общинска
частна собственост), ПИ 0.138 (канали, общинска
частна собственост); в землище гр. Поморие: ПИ
11.1 (лозе на Иван Димитров Людиев), 11.232
(лозе на Мария Тодорова Христова), 11.233 (лозе
на Алекси Димитров Адамов), 11.302 (лозе на
Атанас Йорданов Джамбазов), 11.303 (лозе на
Мария Георгиева Момчева), 11.304 (лозе на Славка Благоева Кичукова), 11.305 (лозе на Георги
Йорданов Джамбазов), 11.306 (лозе на Величка
Благоева Джамбазова), 11.321 (пасище на Панайот Янков Драгнев), 11.322 (лозе на наследници
Михаил Ганев Демирев), 11.323 (пасище на наследници Таня Бурилкова Георгиева), 11.373,
11.377, 11.378 (полски пътища, общинска публична собственост), 11.397 (канали, общинска публична собственост), 11.398 (полски път, общинска
публична собственост), 11.69 (лозе на Янко Леонидов Луков), 13.28 (лозе на Керана Атанасова
Калчева), 13.365 (лозе на Маргарита Андреева
Гошева), 13.373 (лозе на Марийка Иванова Алексиева), ПИ 13.383 (лозе на Христо Костадинов
Бошнаков), 13.41 (лозе на Тодорка Петрова Божилова), 13.43 (лозе на „Джес – 07“ – ЕООД),
13.434 и 13.435 (лозя на Биляна Тонева Тонева),
13.45 и 13.46 (лозя на Николай Димитров Канариев), 13.463 (лозе на Живка Апостолова Голева),
13.465 (лозе на Валери Кирилов Георгиев), 13.484
(лозе на Ваня Щерионова Драгнева), 13.485 (лозе
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на Методи Апостолов Тодоров), 13.49 (лозе на
Ива Димитрова Кусева), 13.51 (лозе на Панайот
Янков Драгнев), 13.53 (лозе на Спаска Костадинова Иванова), 13.540 (Петя Димитрова Радкова),
13.570, 13.572 и 13.573 (полски пътища, общинска
публична собственост), 13.574 (път ІV клас, държавна публична собственост), 13.578 (прокари,
общинска публична собственост), 13.59 (лозе на
Добринка Цветанова Георгиева), 13.60 (лозе на
наследници Алекси Петков Даскалов), 13.61 (лозе
на Тодор Василев Пилонтов), 13.62 (лозе на наследници Иван Недев Генов), 13.63 (лозе на Петър
Ненов Ненов), 13.64 (лозе на Пенка Янакиева
Захариева), 13.65 (нива на Петя Неделчева Георгиева), 14.258 (нива на наследници Марко Ставрев
Баджев), 14.259 (лозе на Димитър Атанасов Севастиянов), 14.26 (лозе на Донка Георгиева Драгоева), 14.261 (нива на „Рири уайн инвест“ – ЕООД),
14.263 (нива на Хрисула Зафирова Зафирова),
14.301 (нива на Василка Панайотова Саркисова),
14.308 (нива на Райчо Владимиров Стаменов),
14.332 (лозе на Владимир Георгиев Налбантов),
14 . 3 7 8 , 14 . 3 7 9, 14 . 3 8 0 и 14 . 3 81 (н и в и н а
„Джес – 07“ – ЕООД), 14.395 (лозе на Веска Иванова Бояджиева), 14.426 (нива на Димитър Стаматов Тузлуков), 14.447 (лозе на Иван Христов
Момчилов), 14.499 (лозе на Марийка Стойчева
Койчева), 14.600 (лозе на Владимир Георгиев
Налбантов), 14.632 (полски път, общинска публична собственост), 14.646, 14.649 (полски пътища,
общинска публична собственост), 14.658 (лозе,
неидентифициран собственик), 15.1 (нива на Иван
Христов Иванов), 15.10 (нива на Кольо Христов
Колев), 15.11 (нива на Ангел Паскалев Панчев),
15.12 (нива на наследници Милан Митев Илиев),
15.13 (нива на Радослава Тодорова Кусева), 15.14
(нива на наследници Съба Христова Маринова),
15.408 (пасище, общинска частна собственост),
15.6 (нива на Ангел Симеонов Василев), 15.7 (нива
на Коста Тодоров Нарлиев), 15.8 (нива на „Телемах“ – ООД), 15.9 (нива на Исмет Алиосманов
Ефендов), 15.93 (трайни насаждения на Денка
Анестиева Петкова), 16.588 (полски път, неидентифициран собственик), 518.16 (нива на наследници Димитър Богданов Димитров), 518.2 (нива
на Венелин Петров Йорданов), 518.23 (нива на
Ангел Атанасов Начев), 518.24 (овощна градина
на Катина Иванова Тернева), 518.3 (нива на Николай Костадинов Ганев), 518.31 (овощна градина на Щерион Янаков Муладжиков), 518.32 (нива
на Евгения Тодорова Костова), 518.38 и 518.39
(полски пътища, общинска публична собственост),
518.4 (нива на Яни Драков Янков), 518.5 и 518.6
(ниви на Манол Драков Янков), 518.7 (нива на
Анастас Христов Кюлбасанов), 7.165 (лозе на
Георги Петров Трухчев), 7.181 (лозе на Цветанка
Алекова Ставрева), 7.249 (лозе на Юлия Косева
Попова), 7.383 (жп линия, НК „Железопътна
инфраструктура“, държавна частна собственост),
7.384 (полски път, общинска публична собственост), 7.392 (път ІV клас, общинска публична
собственост), 7.399, 7.403, 7.407 (полски пътища,
общинска публична собственост), 7.67 (нива на
Веселина Иванова Хаджиангурова), 8.150 (нива
на Стилияна Панайотова Попова), 8.172 (нива на
Валентин Асенов Иванов), 8.209 (нива на Мария
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Георгиева Меродикова), 8.225 (нива на Екатерини Ангелос Тукматси), 8.226 (нива на наследници Смарагда Тодорова Кузидова), 8.227 (нива на
Красимира Михайлова Димитрова), 8.228 (нива
на Магдалена Михайлова Трендафилова), 8.237
(нива на Лиляна Христова Георгиева), 8.252 (нива
на Янко Периклиев Чичиня), 8.263 (полски път,
общинска публична собственост), 8.267, 8.268
(пасище на наследници Фоти Полихронов Димитров), 8.310, 8.328 (полски пътища, общинска
публична собственост), 8.331 (канали, общинска
публична собственост), 8.68 (нива на Тодорка
Янакиева Георгиева), 8.70 (нива на наследници
Димитър Иванов), 8.83 (лозе на Георги Мавродиев Пулев), 8.84 (нива на Екатерини Ангелос
Тукматси), 8.85 (нива на Щерион Герасимов Николов), 8.89 (нива на Галина Димитрова Попова),
8.90 (нива на Димитър Атанасов Атанасов), 8.92
(нива на Пенчо Христов Калбурджиев), 8.93 (нива
на Атанас Янков Гуменов), 8.95 (нива на Валентин Асенов Иванов), 8.96 (нива на Миглена Димитрова Ганчева), 8.98 (нива на Пенелопа Николова Буйнова), 9.122 (лозе на Екатерина Щерионова Петрова), 9.123 (лозе на Владимир Щерионов
Ненов), 9.152 (нива на Еленка Трифонова Асеникова), 9.155 (нива на Каля Василева Марева), 9.172
(нива на Тодор Тодоров Илчев), 9.189 (нива на
Борис Костадинов Панайотов), 9.210 (нива на
Илия Стоянов Димитров), 9.216 (нива на Костадин Георгиев Ванчуров), 9.217 (нива на Владимир
Георгиев Ванчуров), 9.218 (нива на Кристина
Христова Добрева), 9.225 (нива на Никола Спасов
Георгяшев), 9.239 (нива на Трайко Спасов Офилов), 9.242, 9.243 (ниви на „Лозина“ – АД), 9.246
(нива на Янаки Тодоров Михайлов), 9.253 (нива
на „Ланд девелопмент корпорейшън“ – ЕООД),
9.254 (овощна градина на Бояна Стефанова Долапчиева), 9.25 (нива на Марта Стефанова Крачунова), 9.256 (нива на Ганчо Костадинов Мавродиев), 9.257 (нива на Димитър Костадинов
Мавродиев), 9.268, 9.269, 9.270, 9.271 (полски пътища, общинска публична собственост), 9.272
(канали, общинска публична собственост), 9.275
(пасище, общинска частна собственост), 9.276
(полски път, общинска публична собственост),
9.4 (нива на Анка Димитрова Тодорова), 9.49 (нива
на Георги Петров Голев), 9.53 (нива на наследници Стоян Ефтимов Гигов), 9.55 (нива на Атанаска Крумова Георгиева), 9.57 (нива на Йорданка Димитрова Петрова), 9.58 (нива на наследници Никола Янков Янчев), 9.60 (нива на Надя
Генадиева Георгиева), 9.61 (нива на Георги Христов Ненов), 9.64 (нива на наследници Иван
Недев Генов), 9.65 (нива на Радка Вичева Баджева), 9.96 (нива на наследници Стоян Петров
Николов), 9.97 (лозе на Панайот А. Бубов).
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

1848

Председател:
М. Енева

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 1282
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „ГПС
Петрик и КО“ – ЕООД, и „Уралтехком“ – ООД, и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за определ яне на т расе за изгра ж дане на обект:
„Електроснабдяване на жилищни сгради в ПИ
57491.18.368 в м. Кошарите, землище Поморие“,
и сервитут, засягащи поземлени имоти, както
следва: ПИ 57491.3.744 – полски път (общинска
публична собственост), и ПИ 57491.3.800 – полски
път (общинска публична собственост), с дължина
на трасето 515 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

1849

Председател:
М. Енева

РЕШЕНИЕ № 1283
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на възложителя – „ГПС
Петрик и КО“ – ЕООД, и „Уралтехком“ – ООД, и
необходимост от осигуряване на трасе за изграждане на техническа инфраструктура Общинският
съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за определяне на трасе за изграждане на обект: „Външно водоснабдяване на жилищни сгради в ПИ
57491.18.368 в м. Кошарите, землище Поморие“,
и сервитут, засягащи поземлени имоти, както
следва: ПИ 57491.3.744 – полски път (общинска
публична собственост), и ПИ 57491.3.800 – полски
път (общинска публична собственост), с дължина
на трасето 507 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

1850

Председател:
М. Енева

РЕШЕНИЕ № 1284
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ поради възникнали инвестиционни
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намерения на възложителя – Божанка Георгиева
Карастоянова, и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за определяне на трасе за обект: „Кабели НН и 20 kV
в ПИ 013026 в м. Вишните, землище с. Медово,
община Поморие“, и сервитут, засягащи поземлени
имоти, както следва: ПИ 000177 – селскостопански път (общинска публична собственост), ПИ
000179 – селскостопански път (общинска публична
собственост) в землището на с. Александрово,
и ПИ 000359 – селскостопански път (общинска
публична собственост) в землището на с. Медово,
с дължина на трасето около 528 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

1851

Председател:
М. Енева

РЕШЕНИЕ № 1285
от 13 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 5 ЗУТ поради възникнали инвестиционни
намерения на възложителя – Божанка Георгиева
Карастоянова, и необходимост от осигуряване на
трасе за изграждане на техническа инфраструктура
Общинският съвет – гр. Поморие, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план, за определяне на трасе за обект: „Водопровод за захранване
на ПИ 013026 в м. Вишните, землище с. Медово,
община Поморие“, и сервитут, засягащи поземлени
имоти, както следва: ПИ 000177 – селскостопански
път (общинска публична собственост) в землището
на с. Александрово, и ПИ 000359 – селскостопански път (общинска публична собственост) в
землището на с. Медово, с дължина на трасето
около 224 м.
Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Поморие пред Административния съд – Бургас.

1852

Председател:
М. Енева

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 576
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 7 ЗОС и
чл. 62, ал. 2 АПК Общинският съвет – гр. Попово, реши:
Изменя и допълва Решение № 518 по протокол
№ 39 от 30.10.2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.), както
следва: Текстът на т. 1 вместо

ВЕСТНИК
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„1. Одобрява изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване и
план-схеми на инженерната инфраструктура за
УПИ ХХ-3747 и улица с о.т. 616 до о.т. 618, като
се създават нови УПИ ХХ-3747, 3634, 21, 26, отреден „За производствени дейности и складово
стопанство от силозен тип‘‘, и УПИ ХХ-3634, 16,
отреден „За складови и производствени дейности“,
кв. 4 по плана на Промишлена зона гр. Попово.“
да се чете:
„1. Одобрява изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване и
план-схеми на инженерната инфраструктура за
УПИ ХХ-3747 и улица с о.т. 616 до о.т. 618, като
се създават нови УПИ ХХ-3747, 3634, 21, 26, 66,
отреден „За производствени дейности и складово
стопанство от силозен тип‘‘, и УПИ ХХII-3634,
16, 66, отреден „За складови и производствени
дейности“, кв. 4 по плана на Промишлена зона
гр. Попово.“
Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 ЗУТ пред Административния
съд – Търговище, в 30-дневен срок от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Г. Георгиев

1787

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 1317
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС, чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и
ал. 2 ЗУТ, протокол № 3 от 28.01.2015 г. на ОЕСУТ
и искане № УТ-17-57 от 26.11.2014 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – изменение на план за улична регулация – реконструкция на ул. Шипка (от бул. Цар
Освободител до бул. България) и изменение на план
за регулация за части от квартали 430, 432, 808,
680.1, 764, 765, 766, 769, 770, 771, 801, 805, 808, част
от „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Русе“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.4-07/2010/001 по Оперативна
програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

1853

Председател:
В. Пенчев

РЕШЕНИЕ № 1318
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 134,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, протокол № 1 от 7.01.2015 г. на
ОЕСУТ и искане № УТ-17-55 от 13.11.2014 г. Общинският съвет – гр. Русе, реши:
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – ИПР, като от УПИ ІІ – „За жилищно
строителство и търговия“ в кв. 597 се обособяват
два нови урегулирани поземлени имота: УПИ
ХХІІІ-370 – „За комуникации“, и УПИ ХХІV371 – „За жилищно и обществено строителство“.
Изменя се приетата улична регулация на ж.к.
Чародейка-север от о.т. 3600 до о.т. 3616, като
се заличава уличната ос, преминаваща през
о.т. 3722, 3721, 3720, 3719, 3718 и 3717. Проектират
се нови осови точки от о.т. 10562 през о.т. 10563,
10564 до о.т. 10565, която се включва в о.т. 3616.
Новопроектираната улица е с профил 14 м и
повтаря изградената намясто ул. Зорница. В
кв. 596 се обособява нов УПИ ХХХІІІ-262 – „За
озеленяване и комуникации“. След промяната на
уличната регулация УПИ ІІ-1787 в кв. 597 става
УПИ ХХV-22.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
1854
РЕШЕНИЕ № 1319
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, протокол № 1 от 7.01.2015 г. на ОЕСУТ и
искане № УТ-17-44 от 9.07.2014 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – въздушно електропроводно отклонение и кабел ниско напрежение до поземлен
имот с идентификатор 63427.306.105 в местност
Чифлика, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
1855
РЕШЕНИЕ № 1320
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, протокол № 2 от 14.01.2015 г. на ОЕСУТ и
искане № УТ-17-56 от 19.11.2014 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструкт у ра – водопроводно отк лонение от
съществуващ водопровод до ПИ 623 и ПИ 624 в
местност Плужна, землище на с. Николово, за
водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев
1856

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 7

РЕШЕНИЕ № 1321
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, протокол № 1 от 7.01.2015 г. на ОЕСУТ и
искане № УТ-17-55 от 13.11.2014 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – кабел 20 kV от съществуващ стълб
20 kV в имот с идентификатор 63427.32.1 от ВЕП
20 kV – ЕПО „МТП Профилакториум ОАПС“
до трансформаторен пост тип БКТП20/0,4 kV в
имот с идентификатор 63427.301.78 в местност
Астарджийца, землище на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев

1857

РЕШЕНИЕ № 1323
от 26 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ, протокол № 1 от 7.01.2015 г. на ОЕСУТ и
искане № УТ-31-27 от 21.10.2014 г. Общинският
съвет – гр. Русе, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – външен водопровод и външен електропровод за захранване на ПИ 012010 в местност
Над село, землище на с. Николово, община Русе.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.
Председател:
В. Пенчев

1858

ОБЩИНА СВОГЕ
РЕШЕНИЕ № 15
от 20 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Своге,
одобрява проекта за ПУП – ПП за изграждане на
съоръжение за укрепване на свлачище в поземлен
имот (ПИ) № 000511 с начин на трайно ползване:
пътна мрежа, и поземлен имот (ПИ) № 000518 с
начин на трайно ползване: друга транспортна територия, по картата на възстановената собственост
(КВС) на с. Лесков дол, община Своге, Софийска
област, като част от КПИИ за обект: „Укрепване
на свлачище на път IV, гр. Своге – с. Лесков дол,
на км 4+300“.

1717

Председател:
Ал. Манолов
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 988
от 28 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения ПУП – ПП за определяне на трасе на водопровод и електропровод
за захранване на обект в УПИ ІV-199 – „За жилищно строителство“, м. Искилика, в землище
с. Ковачево.
Трасето на електропровода е около 15 м, от
които 9 м в улична мрежа и 6 м в земеделска
територия – полски път, и започва от съществуващо табло мерене, ІР-44, монтирано до СБ стълб
№ 38, извод „Д“ на Мр НН от ТП2 в с. Ковачево,
намиращ се в улицата около 15 м на северозапад
от имота, пресича улицата и полски път ПИ
№ 017146 до ново РТ в ПИ № 017199 (собственост
на възложителя).
Трасето на водопровода е около 8 м, от които
2 м в улична мрежа на населеното място и 6 м
в полски път – земеделска територия, и започва
от съществуващ уличен водопровод, намиращ
се в южната страна на улицата от регулацията
на с. Ковачево, насочва се на югоизток и като
пресича полски път ПИ № 017146, достига до
границата на имот № 017199 (собственост на
възложителя).
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
1754
РЕШЕНИЕ № 989
от 28 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на подземен водопровод
за захранване на ПСОВ в ПИ № 000143 (УПИ
І-143 РПСОВ), м. Кораба, в землището на гр. Септември. Трасето на водопровода е около 242 м,
започва от съществуващ водопровод в гр. Септември, преминаващ по имот № 000053 (полски път),
пресича имот № 018053 (полски път) и навлиза
в имот № 018076 (полски път), върви по него до
достигането му до ПСОВ в имот № 000143.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
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съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
1755

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1330
от 29 януари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 333 на
ОЕСУТ, взето на заседание с протокол № 1 от
8.01.2015 г., Общинският съвет – гр. Силистра,
одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: „ПУП – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура за имот ПИ № 00895.118.17 по КК и КР на
с. Айдемир, намиращ се в местността Бешевица,
с. Айдемир, община Силистра“.
Председател:
М. Димитрова
1788

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 472
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – изменение на план за
регулация на кв. 101 по регулационния план на
гр. Сливо поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Салиев
1859
РЕШЕНИЕ № 473
от 12 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП – план за
улична регулация от ОТ 460, ОТ 461, ОТ 462 до
ОТ 463 по регулационния план на гр. Сливо поле,
община Сливо поле, и ПУП – план за регулация
на кв. 103 по регулационния план на гр. Сливо
поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.
Председател:
С. Салиев
1860
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57. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане № 23 от 24.02.2015 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Анна-Мария Кирилова Цветкова с
адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 283, вх. Б, ет. 2,
ап. 2, недвижим имот – самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 10971.502.810.1.44 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-5 от 28.01.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, съгласно
схема № 15-66629 от 18.02.2015 г., издадена от
СГКК – Видин, с адрес на имота: гр. Видин, ж.к.
Съединение, бл. 8, вх. Б, ет. 2, ап. 44, намиращ
се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 10971.502.810, предназначение на
самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой
нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 57
кв. м, при съседни самостоятелни обекти в сградата за ниво 1: на същия етаж – 10971.502.810.1.43,
п од о б е к т а – 10 9 71. 50 2 . 810.1.4 0 , н а д о б е кта – 10971.502.810.1.48, а съгласно нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 59,
том I, рег. № 420, дело № 89 от 1998 г. на Богдан
Тодоров, нотариус с район на действие РС – Видин,
вписан в регистъра на Нотариалната камара под
№ 161 и Решение № 1487 от 17.08.2011 г. по гр.д.
№ 1518/2011 г. на Софийския апелативен съд,
имотът представлява жилище – апартамент № 44,
намиращ се в гр. Видин, ул. Цар Александър II,
ж.к. Съединение, бл. 8, вх. Б, на третия етаж,
състоящ се от две стаи, кухня, антре и сервизни
помещения, със застроена площ 57,11 кв. м, при
съседи: Румяна М. Младенова, Веселина Икова
Игнатова и Мица Маркова; заедно с прилежащите към апартамента избено помещение (мазе)
№ 17 със застроена площ 4,01 кв. м, при съседи:
от две страни коридор, мазе на Вера Василева,
мазе на Веселина Икова Игнатова и външна
стена на сградата, заедно с 1/2 ид.ч. от таванско
помещение № 14, цялото 5,78 кв. м, при съседи:
коридор, таван на Анастасия В. Петкова, таван
на Надежда Ст. Кръстева, таван на Савка К.
Вълчева и външна стена на сградата, както и
ведно с 1,18% идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
за сумата 17 451,51 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдия по вписванията
чрез службата по вписванията.
1915
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път III-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км
20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Величка Дончева Попова, собственик
на имот № 97.4, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 97.4, намиращ
се в землището на гр. Габрово, община Габрово,
област Габрово. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2009
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пенка Димитрова Върбенова,
собственик на имот № 136.506, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 136.506, намиращ се в землището на
гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2010
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км
20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лилия Лалева Тарлева, собственик на
имот № 15002, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 15002, намиращ се в землището на гр. Шипка, община
Казанлък, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2011
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кооперация „Димят – Нови
пазар“, собственик на имот № 137.26, за постановяването на Решение № 30 на Министерския
съвет от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част
от имот № 137.26, намиращ се в землището на
гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2012
5. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км
31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50
и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и
участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лальо Христов Метев,
собственик на имот № 311.60, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 311.60, намиращ се в землището на с.
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Смирненски, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2013
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Вайн Ин дъст рис“ – А Д,
собственик на имот № 330.80, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 330.80, намиращ се в землището на с.
Смирненски, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2014
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „НБР Голф Инвест“ – ООД,
собственик на имот № 330.120, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 330.120, намиращ се в землището на с.
Смирненски, община Габрово, област Габрово.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2015
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км
20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Денка Ромилова Колева, собственик на
имот № 014105, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 014105, намиращ се в землището на гр. Шипка, община
Казанлък, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2016
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ-5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна
връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък от км
20+124.50 до км 30+673.48, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Руслан Ромилов Колев, собственик на
имот № 014105, за постановяването на Решение
№ 30 на Министерския съвет от 19.01.2015 г., с
което е отчуждена част от имот № 014105, намиращ се в землището на гр. Шипка, община
Казанлък, област Стара Загора. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
2017
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ- 5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветанка Денева Джуркова,
собственик на имот № 14109, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 14109, намиращ се в землището на гр.
Шипка, община Казанлък, област Стара Загора.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2018
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ- 5004
„Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000,
трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и участък
от км 20+124.50 до км 30+673.48, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дарина Стефанова Станева,
собственик на имот № 14109, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 14109, намиращ се в землището на гр.
Шипка, община Казанлък, област Стара Загора.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2019
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път ІІІ5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км
31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50
и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 и
участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Христов Шутов,
собственик на имот № 014104, за постановяването на Решение № 30 на Министерския съвет
от 19.01.2015 г., с което е отчуждена част от
имот № 014104, намиращ се в землището на гр.
Шипка, община Казанлък, област Стара Загора.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
2020
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9. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Каблешково, община Поморие, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
1872
1. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 1
ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици,
че е изработен ПУП – ПП за „Подземен електропровод – НН за захранване на ПИ 78639.16.118
по кадастралната карта на с. Църква, община
Балчик“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
ПУП – ПП към Община Балчик.
1884
89. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
(ПП) за трасе на водопроводно отклонение за имот
с № 103.1050, местност Щърбев рид, в землището
на с. Дъбрава (§ 4), община Благоевград, минаващо
през имоти с № 0.388 (път IV клас – общинска
собственост) и № 0.445 (полски път – общинска
собственост) в землището на с. Дъбрава, община
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация, Благоевград. Проектът се намира в отдел „Архитектура и
проектиране“ при Община Благоевград.
1792
3. – Община Момчилград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Трасе кабелна линия 20 kV от ВЕЛ до
ТП в ПИ № 000545 по КВС на землище на с. Ба
грянка, община Момчилград, област Кърджали“.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация, стая № 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
1761
20. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – ПР за изменение регулацията на улица с
о.т. 10-11-18-17-16, заключена между жп линията
и квартали с № 5, 6, 7 и 8, както и на част от
спортния терен в кв. 4 по действащия план на
с. Мокрище, във връзка с реализацията на проект
„Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив“. Проектът за изменение на плана
за регулация се намира в общината, ет. 5, стая
508. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
1861
22. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропро-
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вод с дължина на трасето 189 м, започващ от
края на регулацията на гр. Пазарджик, с точка
на присъединяване ТНН на ВС „Оптикоелектрон“ (в регулацията) до ПИ с идентификатор
55155.9.115, местност Бахче пара, по КККР на
землище Пазарджик, преминаващ през селскостопански път – ПИ № 55155.9.184, съгласно изчертаните с червено трасе и сервитути и регистъра
на засегнатите имоти. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 503. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
1888
381. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че e
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване до ПИ 56126.600.9873,
м. Под гарата, землище гр. Петрич. Трасето и
сервитутите са предвидени да преминат в поземлени имоти в масиви по КККР, като подробно
описание на имотите и сервитутите е приложено
в табличен вид, неразделна част към ПУП – ПП,
как т о следва: 56126.60 0.8147, 56126.60 0.8137,
56126.600.8136, 56126.600.8135, землище гр. Петрич.
Проектът се намира в сградата на Община Петрич.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1889
15. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за проектно
трасе на път за достъп до поземлен имот № 001051,
местността Гръцки валог, землище на с. Любовка,
община Сандански, област Благоевград. Трасето
на пътя преминава през поземлени имоти – общинска собственост: ПИ № 000862 – други територии, заети от селско стопанство, местност
Гюпски андък, ПИ № 000941 – дере, местност
Гюпски андък, и ПИ № 001051 – нива, местност
Гръцки валог, всички в землището на с. Любовка,
община Сандански. Планът е изложен в сградата
на общината, ет. 4, стая 405. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
1890
25. – Областният управител на Софийска
област на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 154, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е одобрен работен инвестиционен проект
за изменения в одобрения инвестиционен проект
в обхвата на съществените отклонения и е издадена Заповед № ЗУТ-1 от 4.03.2015 г. на основание
чл. 154, ал. 5 ЗУТ за допълване на разрешение за
строеж № 8 от 3.09.2009 г., издадено от областния
управител на Софийска област за строеж първа
категория, съгласно чл. 2, ал. 4 т. 3, буква „г“
от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на
видовете строежи – „Хвостохранилище „Медет“,
рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и
отводнителни съоръжения в зоната на стените“,
на територията на общините Пирдоп и Златица
(ДВ, бр. 74 от 2009 г.). Заповедта подлежи на

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на Софийска
област съгласно разпоредбата на чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
1726
7. – Областният управител на област Шумен
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че на
основание чл. 154, ал. 5 ЗУТ е издал Заповед
№ РД-15-44 от 20.02.2015 г. за допълване на Разрешение за строеж № 1 от 20.07.2009 г. (ДВ, бр. 68
от 2009 г.) за обект: „Рехабилитация на пътната
инфраструктура Лот 6 – Път I-7 Шумен – Велики
Преслав – Върбица, участък: от км 122 +300.00 до
км 149 +316.06 и Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък: от км 166 +548.00 до км
180 +232.87“, относно отразяване на изменения в
обхвата на съществените отклонения по чл. 154,
ал. 2, т. 6 ЗУТ, предвиждащи: IІ етап – Път I-7 Шумен – Велики Преслав – Върбица, участък: от км
122 +300.00 до км 149 +156.80, определен съгласно
Заповед № РД-15-145 от 2.09.2013 г. на областния
управител на област Шумен, да се раздели на
подетапи: подетап ІІ.1 с участъци: от км 122+300
до км 125+020, от км 125+070 до км 125+958, от
км 126+008 до км 128+670, от км 128+690 до км
128+829, от км 128+859 до км 133+361, от км 133+391
до км 135+609, от км 135+639 до км 137+045, от
км 137+075 до км 139+915, от км 140+009 до км
149+156.80; подетап ІІ.2 с участъци: от км 125+020
до км 125+070, от км 125+958 до км 126+008, от
км 128+670 до км 128+690, от км 128+829 до км
128+859, от км 133+361 до км 133+391, от км 135+609
до км 135+639, от км 137+045 до км 137+075, от км
139+915 до км 140+009. Заповедта може да бъде
обжалвана в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ пред ВАС.
1718
138. – Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на ПУП – ПРЗ за „Индустриална зона“, с. Хаджидимитрово, с придружаващи
схеми на инженерната инфраструктура (В и К и
ел.) в обхват: УПИ І в кв. 1; УПИ ІІ в кв. 1; УПИ І
в кв. 2; УПИ ІІ в кв. 2; УПИ ІІІ в кв. 2; УПИ І в
кв. 3; УПИ ІІ в кв. 3; УПИ ІІІ в кв. 3; УПИ ІV в
кв. 3; УПИ V в кв. 3; УПИ І в кв. 4; УПИ ІІ в кв. 4;
УПИ ІІІ в кв. 4; УПИ ІV в кв. 4; УПИ V в кв. 4;
УПИ І в кв. 5; УПИ ІІ в кв. 5; УПИ ІІІ в кв. 5;
УПИ ІV в кв. 5; УПИ V в кв. 5; УПИ VІ в кв. 5 и
обслужващи улици, с който гореописаните имоти
се обединяват в един УПИ І-702 в кв. 1, намиращ
се в ПИ № 000702 по КВС на с. Хаджидимитрово,
с предназначение за производствени, търговски,
складови и обслужващи дейности и се предвижда транспортен достъп до ПИ № 000217 с площ
2,827 дка, държавна собственост – МК. Проектът
за изменение на ПУП – ПРЗ за „Индустриална
зона“, с. Хаджидимитрово, е на разположение на
заинтересованите лица в отдел „ТРЕ“ на Община
„Тунджа“, пл. Освобождение 1, ет. 1, стая № 104.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община „Тунджа“.
1719
13. – Община с. Лесичово, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасета на подземен
електропровод и подземен водопровод, захран-
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ващи поземлен имот пл. № 090006, намиращ се
в местността Турски гробища, землище с. Боримечково, община Лесичово, област Пазарджик.
Проектът се намира в сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, с. Лесичово.
1765

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че са
постъпили жалби от Мария Георгиева Глушкова – частен съдебен изпълнител (ЧСИ), рег. номер
730, с район на действие Окръжен съд – Велико
Търново, и на Виктор Георгиев – ЧСИ с рег. № 725
със същия район на действие против Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община
Елена, приета с Решение № 132 по протокол № 15
от 29.12.2014 г. на Общинския съвет – гр. Елена,
в частта, в която съгласно т. 20 от приложение
№ 1 за използване на информационните табла в
сградата на Община Елена на страница формат
А4 е определена такса, както следва: за срок до
7 дни – 5 лв. (т. 20.1); за срок до 30 дни – 15 лв.
(т. 20.2), и за срок над 30 дни – 0,50 лв., за всеки
следващ ден (т. 20.3), за което е образувано адм. д.
№ 138/2015 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 24.04.2015 г. от 9,30 ч.
2050
Варненският районен съд, ІХ състав, призовава Еленка Кирова Христова да се яви в съда на
24.ІV.2015 г. в 14,30 ч. като заинтересована страна
по гражданско дело № 14170/2014 г. по описа на Варненския районен съд, ІХ състав, заведено от Петър
Йорданов Пенчев и Иванка Христова Пенчева, по
жалба с правно основание § 4л и § 4в ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 145 и сл. АПК. Призованата да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2032
Районният съд – Девня, гр. колегия, ІІ състав,
призовава Айхан Сьонмез с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
8.04.2015 г. в 9,30 ч. като заинтересована страна
по гр. дело № 969/2014 г., заведено от Дирекция
„Социално подпомагане“ – Вълчи дол, с правно основание чл. 28, ал. 1 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 2 ЗЗДт. Заинтересованата страна Айхан
Сьонмез да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл.
48 ГПК.
2045
Софийският градски съд, VІ-1 състав при
търговското отделение, на основание чл. 679 ТЗ
с протоколно определение от 9.03.2015 г. по т. д.
№ 44/2015 г. насрочва за 20.04.2015 г. от 15 ч. в
Софийския градски съд, Съдебна палата – София,
бул. Витоша 2, открито съдебно заседание по искане на НАП за отмяна на решение от събрание
на кредиторите на „Мегатрон лизинг“ – ООД (в
несъстоятелност), ЕИК 130976659, проведено на
16.12.2014 г., по търговско дело № 4210/2011 г. на
СГС, ТО, VІ-6 състав.
2021
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на Съюза на бъл
гарските музикални и танцови дейци, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ в изпълнение на
решение на управителния съвет на СБМТД от
14.03.2015 г. променя датата и мястото за провеждане на обявения вече извънреден конгрес
на СБМТД (ДВ, бр. 16 от 2015 г., стр. 204), както
следва: извънредният конгрес на Съюза на българските музикални и танцови дейци се свиква
на 25 – 26.04.2015 г. в 11 ч. в залата на Съюза на
юристите в България, София, ул. Пиротска 7,
при същия дневен ред.
2008
Донка Георгиева Попова – ликвидатор на
сдружение „Училищно настоятелство на Обединено детско заведение „Невен“, в ликвидация по
ф.д. № 994/2000 г. на ЯОС, със седалище и адрес
на управление гр. Елхово, област Ямбол, ул.
Славянска 6, 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“ на адреса на
управлението на сдружението.
1899
Eлена Симеонова Шопова, ликвидатор на фондация „Интернет България“ със седалище и адрес
на управление София, бул. Княгиня Мария-Луиза
19, ет. 1, в ликвидация по ф.д. № 2878/2004 г.,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията
си в 6-месечен срок от решението на СГС за
прекратяване на фондацията.
1832
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Национално движение Трети март“,
в ликвидация по ф.д. № 32/2013 г., със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Кавала 7, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението да предявят вземанията
си по посочения адрес на управление на сдружението в 6-месечен срок, считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1802
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Асоциация Честни избори“, в ликвидация по ф.д. № 33/2013 г., със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Кавала 7, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят вземанията си по посочения адрес на управление на сдружението в
6-месечен срок, считано от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
1803
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Българско движение Свобода“, в
ликвидация по ф.д. № 34/2013 г., със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Генерал Колев 10,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията
си по посочения адрес на управление на сдружението в 6-месечен срок, считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1804
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Съюз Демокрация“, в ликвидация
по ф.д. № 35/2013 г., със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Родопи 8, ет. 6, ап. 14, на
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основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението да предявят вземанията
си по посочения адрес на управление на сдружението в 6-месечен срок, считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1805
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Движение за промяна“, в ликвидация
по ф.д. № 36/2013 г., със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Георги Бенковски 50, ет. 5,
ап. 10, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си по посочения адрес на управление
на сдружението в 6-месечен срок, считано от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
1806
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Съюз за чиста и свята република“,
в ликвидация по ф.д. № 37/2013 г., със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Люлебургас 1,
вх. А, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си по посочения адрес на управление
на сдружението в 6-месечен срок, считано от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
1807
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Равенство пред закона“, в ликвидация
по ф.д. № 38/2013 г., със седалище и адрес на управление Варна, ул. Доктор Железкова 25, ет. 1,
ап. 57, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си по посочения адрес на управление
на сдружението в 6-месечен срок, считано от
датата на обнародване на поканата в „Държавен
вестник“.
1808
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Справедливост за всички“, в ликвидация по ф.д. № 39/2013 г., със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Владимир Димитров – Майстора 11, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си по посочения адрес
на управление на сдружението в 6-месечен срок,
считано от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
1809
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Път към Европа“, в ликвидация по
ф.д. № 40/2013 г., със седалище и адрес на управление Варна, кв. Чайка, бл. 52, вх. Б, ап. 52,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията
си по посочения адрес на управление на сдружението в 6-месечен срок, считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1810
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Обединение Европейски лидер“, в
ликвидация по ф.д. № 41/2013 г., със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Христо Ботев
6, вх. А, ет. 1, ап. 8, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си по посочения адрес
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на управление на сдружението в 6-месечен срок,
считано от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
1811
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Гражданско обединение за социална
справедливост“, в ликвидация по ф.д. № 62/2013 г.,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Доктор Железкова 25, ет. 1, ап. 57, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят вземанията си по посочения адрес на управление на сдружението в
6-месечен срок, считано от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
1812
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Национален съвет Кръгла маса“, в
ликвидация по ф.д. № 63/2013 г., със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Чайка 66, ет. 14,
ап. 55, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
всички кредитори на сдружението да предявят
вземанията си по посочения адрес на управление
на сдружението в 6-месечен срок, считано от датата
на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1813
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Граждани в управлението“, в ликвидация по ф.д. № 64/2013 г., със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Христо Ботев
6, вх. А, ет. 1, ап. 8, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си по посочения адрес
на управление на сдружението в 6-месечен срок,
считано от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
1814
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Обединение Глас народен“, в ликвидация по ф.д. № 65/2013 г., със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Генерал Колев 10, на
основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението да предявят вземанията
си по посочения адрес на управление на сдружението в 6-месечен срок, считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1815
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Гражданско движение заедно срещу
страха“, в ликвидация по ф.д. № 67/2013 г., със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Кавала
7, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички
кредитори на сдружението да предявят вземанията
си по посочения адрес на управление на сдружението в 6-месечен срок, считано от датата на
обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
1816
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Национално движение България
на народа“, в ликвидация по ф.д. № 66/2013 г.,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
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Георги Бенковски 50, ет. 5, ап. 10, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят вземанията си по посочения адрес на управление на сдружението в
6-месечен срок, считано от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
1817
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Съюз на свободните граждани“, в
ликвидация по ф.д. № 68/2013 г., със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик 223, вх. 2, ет. 3, ап. 43, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят вземанията си по посочения адрес на управление на сдружението в
6-месечен срок, считано от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
1818
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Движение срещу дефицита на справедливост“, в ликвидация по ф.д. № 69/2013 г.,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Владимир Димитров Майстора 11, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на
сдружението да предявят вземанията си по посочения адрес на управление на сдружението в
6-месечен срок, считано от датата на обнародване
на поканата в „Държавен вестник“.
1819
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Съюз Равни права за всички“, в
ликвидация по ф.д. № 70/2013 г., със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Георги Бенковски 50, ет. 5, ап. 10, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си по посочения адрес
на управление на сдружението в 6-месечен срок,
считано от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
1820
Роман Петров Циментаров – ликвидатор на
сдружение „Национално движение Хубава си моя
горо“, в ликвидация по ф.д. № 71/2013 г., със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка,
бл. 52, вх. Б, ап. 52, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на сдружението
да предявят вземанията си по посочения адрес
на управление на сдружението в 6-месечен срок,
считано от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
1821
Янка Христова Блъскова – ликвидатор на
фондация „Евродоверие“, в ликвидация, рег. по
ф.д. № 3269/2006 по описа на СГС, ФО, 5 състав,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Русаля 9, ап. 7, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията
да предявят своите вземания в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
1783
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