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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128
ОТ 26 МАЙ 2015 Г.

за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и
допълнение на Конституцията на Република
България
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за обсъждане
на Законопроект за изменение и допълнение
на Конституцията на Република България
№ 554-01-103 от 26 май 2015 г.
2. Временната комисия изпълнява функциите на водеща комисия по законопроекта
по т. 1. Комисията взема решения и приема
доклади и становища с обикновено мнозинство
от членовете на комисията.
3. Временната комисия се състои от 16 народни представители – по двама от всяка
парламентарна група.
4. Избира за председател, заместник-председател и членове на Временната комисия,
както следва:
Председател: Димитър Николов Лазаров.
Заместник-председател: Атанас Петров
Атанасов.
Членове: Димитър Андреев Делчев,
Данаил Димитров Кирилов,
Христиан Радев Митев,
Емил Димитров Симеонов,
Четин Хюсеин Казак,
Хамид Бари Хамид,
Мая Божидарова Манолова,
Чавдар Георгиев Георгиев,
Красимира Арангелова Ковачка,
Явор Илиев Хайтов,
Лъчезар Стаменов Никифоров,
Кирил Петров Цочев,
Явор Божилов Нотев.
5. В срок 7 дни от създаването є Временната комисия предлага на Народното събрание правила за процедурата по обсъждане и
приемане на законопроекта по т. 1.
6. Временната комисия се създава за срока
на приемането, респективно отхвърлянето на
законопроекта по т. 1.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 28 май 2015 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
допускане на български физически или юридически лица до участие в международни
процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (Н АТО), приета с
Постановление № 76 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2005 г.; изм. и
доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 47 от 2008 г. и бр. 93
от 2009 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3:
а) в ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „Министерството на икономиката“;
б) в ал. 2 думите „Министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министърът на икономиката“.
2. В чл. 4 ал. 3 се изменя така:
„(3) Декларацията за съответствие се издава от министъра на икономиката или от
оправомощен от него заместник-министър по
ред, определен с наредбата, и се адресира до
страната домакин.“
3. В чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 2,
чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1, чл. 13, ал. 2 и в
чл. 16, ал. 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „Министерството на икономиката“.
4. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. В хода на проучването кандидатът
открива регистратура за национална класифицирана информация и при необходимост
регистратура в областта на международните
отношения за съхраняване и обработване на
класифицирана информация на НАТО.“
5. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
6. В чл. 19, ал. 1 и 2 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
7. В чл. 20 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министърът на икономиката“.
8. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. При настъпване на някое от основанията за прекратяване или отнемане на
издадени удостоверения за сигурност или на
сертификати за достъп до класифицирана
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информация на НАТО Държавната комисия
по сигурността на информацията уведомява
за това Министерството на икономиката.“
9. В чл. 22 думите „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
10. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. При получаване на Известието за
намерение за покана за търг Министерството
на икономиката незабавно го публикува на
официалната си страница в интернет с изключение на случаите по чл. 19, ал. 1.“
11. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Кандидатите, които желаят да
участват в обявената процедура, заявяват
писмено интерес за това в Министерството
на икономиката в срок не по-късно от 14 дни
преди обявената крайна дата в Известието за
намерение за покана за търг. Към писмото
се прилага и декларацията по чл. 10, ал. 2.“
12. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) Министърът на икономиката или оправомощеният от него заместник-министър
изпраща Декларацията за съответствие в
страната домакин в определения за конкретната процедура срок.“
13. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Министерството на икономиката
уведомява кандидатите, включени в Декларацията за съответствие, за изпращането є
на страната домакин в срок 3 дни от датата
на изпращането на Декларацията за съответствие.“
14. В § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 2. В § 1 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване
на Списък на държавите и организациите,
спрямо които Република България прилага
забрана или ограничения върху продажбата
и доставките на въоръжение и свързаното с
него оборудване, в съответствие с резолюции
на Съвета за сигурност на ООН и решения
на Европейския съюз и на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от
2002 г., бр. 22 и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110 от
2004 г., бр. 24, 74, 78, 85, 94, 96 и 98 от 2005 г.,
бр. 22, 32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41,
46 и 61 от 2007 г, бр. 9, 20 и 43 от 2008 г.,
бр. 85 и 92 от 2009 г., бр. 24 и 73 от 2010 г. и
бр. 49 и 89 от 2012 г.) думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 3. В Постановление № 83 на Министерския съвет от 2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН
от 23 декември 2006 г. и на Обща позиция
140 на Съвета на ЕС от 27 февруари 2007 г. за
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налагане на санкции на Ислямска република
Иран (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 61 от 2007 г., бр. 85 и 93 от 2009 г. и бр. 49
от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“.
2. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „министъра
на икономиката“.
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона
за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии
с двойна употреба, приет с Постановление
№ 205 на Министерския съвет от 2011 г. (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 68 от
2012 г. и бр. 96 от 2013 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 44, ал. 2 думите „министърът на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
2. Навсякъде думите „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
съответно с „министъра на икономиката“ и
„Министерството на икономиката“.
§ 5. В Тарифата за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба, приета с
Постановление № 138 на Министерския съвет
от 2012 г. (ДВ, бр. 52 от 2012 г.), навсякъде
думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „Министерството на
икономиката“ и „министъра на икономиката“.
§ 6. В Тарифата за таксите, които се събират
по Закона за забрана на химическото оръжие и
за контрол на токсичните химически вещества
и техните прекурсори, приета с Постановление
№ 213 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.),
се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
2. В чл. 2, ал. 1 и 2 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 7. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 236 на
Министерския съвет от 2007 г. за приемане
на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика 2007 – 2013 г.“, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие
(обн., ДВ, бр. 80 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 65
и 107 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 34 от
2010 г., бр. 71 и 72 от 2011 г. и бр. 43 и 65 от
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2013 г.), думите „министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят с министъра на
икономиката“.
§ 8. В чл. 1, ал. 2 от Постановление № 262
на Министерския съвет от 1998 г. за създаване на Съвет по националния радиочестотен
спектър (обн., ДВ, бр. 145 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 33 от 2000 г., бр. 78 и 96 от 2005 г.
и бр. 93 от 2009 г.) думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
Министерството на енергетиката“, думите
„Държавната агенци я за информационни
технологии и съобщения“ се заменят с „Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ и
думите „Министерството на транспорта“ се
заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“.
§ 9. В чл. 7, ал. 2 от Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър, приет с Постановление № 288
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 109 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 78 и 96 от
2005 г., бр. 63 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г. и
бр. 107 от 2011 г.), думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката,
Министерството на енергетиката“.
§ 10. В чл. 3, ал. 3 от Постановление № 9
на Министерския съвет от 2007 г. за създаване
на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения
съвет по отбранителна индустрия и сигурност
на доставките (обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 44 и 53 от 2008 г., бр. 43 и 93
от 2009 г., бр. 1 от 2010 г. и бр. 49 от 2012 г.)
думите „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
със „заместник-министър на икономиката,
заместник-министър на енергетиката“.
§ 11. В Постановление № 180 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация
между органите, осъществяващи контрол на
пазара на стоки (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.;
изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.,
бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г., бр. 45 и
93 от 2009 г., бр. 52 и 88 от 2011 г., бр. 60 от
2012 г. и бр. 60 от 2014 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 думите „заместник-министри на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят със „заместник-министри на икономиката“ и думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
2. В чл. 8, ал. 1 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
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3. Навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
§ 12. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и
координацията на обмена на информация за
технически регламенти и правила за услуги
на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането
на някои национални технически правила за
продукти, законно предлагани на пазара на
друга държава членка (обн., ДВ, бр. 64 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40
от 2006 г., бр. 48 от 2009 г. и бр. 52 от 2011 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“ се заменят съответно с „министъра на икономиката“ и „Министерството на
икономиката“.
2. Навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
§ 13. В § 3 от заключителните разпоредби
на Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и реда за
обезщетяване на потребителите в случаите
на изземване на опасни стоки, приета с Постановление № 130 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.; изм., бр. 93
от 2009 г.), думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 14. В § 3 от заключителните разпоредби
на Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация за стоките и услугите,
които представляват риск за потребителите,
и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите,
лицата, предоставящи услуги, и контролните
органи, приета с Постановление № 95 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 37 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2007 г. и бр. 93
от 2009 г.), думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 15. В Наредбата за условията и реда за
работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на списъка на компетентните органи
в Република България, които подлежат на
регистрация в сферата на услугите, приета с
Постановление № 299 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 2010 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 13, ал. 2 думите „Министърът на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министърът на икономиката“.
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2. Навсякъде думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ и „Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма“ се заменят съответно с „министъра
на икономиката“ и „Министерството на икономиката“.
§ 16. В чл. 35 от Наредбата за изискванията
за етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с
Постановление № 140 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2011 г., бр. 43 от 2013 г., бр. 17 от
2014 г. и бр. 1 от 2015 г.), думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“.
§ 17. В Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на
шума, излъчван от тях във въздуха, приета с
Постановление № 186 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 2006 г.; изм.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 41 от 2011 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 10 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
2. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 18. В Наредбата по чл. 13, ал. 3 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП) за критериите
и реда за определяне на основни национални
интереси в областта на сигурността и отбраната
по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и
реда за сключване на договори, приета с Постановление № 180 на Министерския съвет от
2013 г. (ДВ, бр. 75 от 2013 г.), навсякъде думите
„министърът на икономиката и енергетиката“,
„министъра на икономиката и енергетиката“ и
„Министерството на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на
икономиката“, „министъра на икономиката“
и „Министерството на икономиката“.
§ 19. В Постановление № 307 на Министерския съвет от 1996 г. за реда за координация
и изпълнение на задълженията на Република
България като член на Световната търговска
организация (СТО) (обн., ДВ, бр. 1 от 1997 г.;
изм. и доп., бр. 45 от 1997 г., бр. 4 от 2001 г.,
бр. 27 от 2003 г., бр. 78, 89 и 96 от 2005 г.,
бр. 40 от 2006 г., бр. 93 от 2009, бр. 52 от
2011 и бр. 62 от 2013 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 2 и 3 думите
„Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството
на икономиката“.
2. В чл. 4:
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а) в ал. 2 думите „заместник-министър
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят със „заместник-министър на икономиката“;
б) в ал. 8 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министъра на икономиката“.
3. В чл. 5, ал. 2 и 4 и чл. 7 думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“ се заменят с „Министерството на
икономиката“.
4. Навсякъде в приложение № 1 към чл. 3,
ал. 1 думите „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„Министерството на икономиката“, а абревиатурата „МИЕТ“ се заменя с „МИ“.
5. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1
думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ и „Министерство
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 20. В Правилника за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане, приет с Постановление № 236 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 125
от 1998 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2001 г., бр. 9
от 2002 г., бр. 58 от 2003 г., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 3 от 2007 г. и бр. 93 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 1 и 2 думите „министърът
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министърът на икономиката“.
2. В чл. 11, т. 2 и 5 думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“.
3. В чл. 12а, ал. 1 думите „републиканския
бюджет“ се заменят с „държавния бюджет“.
4. В чл. 13, ал. 1 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 21. В Наредбата за реда и методиката за
определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4
от Закона за експортното застраховане и за
определяне на механизма за заявяване на
средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения, приета
с Постановление № 3 на Министерския съвет
от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2005 г.; изм.,
бр. 78 от 2005 г. и бр. 93 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 3 думите „министъра на
икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „министъра на икономиката“.
2. В чл. 5:
а) в ал. 1 думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“;
б) в ал. 2 и 3 думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят
с „министърът на икономиката“.
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3. В чл. 6 и 7 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 22. В Наредбата за условията и реда
за издаване и за отнемане на разрешения
за промишлена обработка на тютюн и за
производство на тютюневи изделия, приета
с Постановление № 191 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 2004 г.;
изм., бр. 78 от 2005 г. и бр. 93 от 2009 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 4 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
2. Навсякъде думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“.
§ 23. В чл. 52, ал. 2 и 4 от Правилника за
прилагане на Закона за тютюна и тютюневите
изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 18
от 1994 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1994 г., бр. 86
от 1996 г., бр. 18 и 100 от 1997 г., бр. 60 и 114
от 1999 г., бр. 62, 78 и 96 от 2001 г., бр. 3 от
2003 г., бр. 69 и 71 от 2004 г., бр. 78 и 100 от
2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 26 от 2008 г., бр. 39
и 93 от 2009 г. и бр. 47 от 2012 г.), думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“ и „министърът на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят съответно
с „Министерството на икономиката“ и „министърът на икономиката“.
§ 24. В чл. 1, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности по
чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните
предприятия, приета с Постановление № 78
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 38 от 2005 г.; изм., бр. 78 от 2005 г. и бр. 93
от 2009 г.), думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 25. В Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24
и 62 от 2013 г. и бр. 2, 36 и 94 от 2014 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 70, т. 2 думите „разпоредител с
бюджетни кредити“ се заменят с „разпоредител с бюджет“.
2. Навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“, „министъра на икономиката и енергетиката“ и „Министерството
на икономиката и енергетиката“ се заменят
съответно с „министърът на икономиката“,
„министъра на икономиката“ и „Министерството на икономиката“.
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§ 26. В Правилника за прилагане на Закона
за чужденците в Република България, приет с
Постановление № 179 на Министерския съвет
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г. и бр. 60 и 61
от 2014 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 44, ал. 6 думите „министъра на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
2. Навсякъде думите „Министерството на
икономиката и енергетиката“ се заменят с
„Министерството на икономиката“.
§ 27. В чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет за
наука и иновации, приет с Постановление
№ 105 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2004 г.; изм., бр. 78 от 2005 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 44 и 62 от 2013 г.),
думите „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“ се заменят с „Министерството на икономиката“.
§ 28. В приложението към чл. 1 от Постановление № 462 на Министерския съвет от
1997 г. за създаване на Междуведомствена
комисия по космически изследвания (обн.,
ДВ, бр. 122 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 107 от
2000 г., бр. 61 и 96 от 2005 г. и бр. 93 от 2009 г.)
думите „заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят със
„заместник-министър на икономиката“.
§ 29. В чл. 40, ал. 2 от Правилника за
прилагане на Закона за интеграция на хората
с увреждания, приет с Постановление № 343
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.;
Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.;
Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 1, 64 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г., бр. 38
и 41 от 2011 г., бр. 70 от 2013 г. и бр. 55 от
2014 г.), думите „министъра на икономиката
и енергетиката“ се заменят с „министъра на
икономиката“.
§ 30. В чл. 5, ал. 6, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет за сътрудничество по етническите и
интеграционните въпроси към Министерския съвет, приет с Постановление № 351
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 2 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2007 г.,
бр. 53 от 2008 г., бр. 78 от 2009 г., бр. 5 и 31
от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 62 и 107 от
2013 г.), думите „икономиката и енергетиката“
се заменят с „икономиката; енергетиката;
туризма“.
§ 31. В чл. 3, ал. 3, т. 1 от Правилника за
устройството и дейността на Националния
съвет по въпросите на социалното включване
към Министерския съвет, приет с Постанов
ление № 112 на Министерския съвет 2009 г.
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(обн., ДВ, бр. 37 от 2009 г.; изм., бр. 80 и 93
от 2009 г., бр. 46 от 2010 г. и бр. 62 от 2013 г.),
думите „икономиката и енергетиката и туризма“ се заменят с „икономиката, енергетиката,
туризма“.
§ 32. В Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала,
приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение
№ 8260 на Върховния административен съд от
2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г.,
бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г.,
бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 18г, ал. 1 думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на икономиката“.
2. В приложение № 2 към чл. 33, ал. 2 в
т. 8 от забележките думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
§ 33. В Наредбата за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на
информация от органите за инспектиране на
труда, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 52
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2009 г. и бр. 7
от 2011 г.), навсякъде думите „Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма“ се
заменят с „Министерството на енергетиката“.
§ 34. В чл. 51, ал. 1 и § 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Наредбата за
дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 44 от 2001 г.; попр., бр. 51 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2001 г., бр. 5 от
2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и
78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от
2008 г. и бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25
от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г. и бр. 36
от 2015 г.), думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
§ 35. В чл. 14, ал. 2 от Наредбата за категоризация на железопътните линии в Репуб
лика България, включени в железопътната
инфрастру кт у ра, и закриване на отделни
линии или участъци от линии, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет
от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2001 г.; изм.,
бр. 2 от 2004 г., бр. 78 и 96 от 2005 г. и бр. 93
от 2009 г.), думите „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с
„министъра на икономиката“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 27 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, приет с Постановление
№ 46 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г., бр. 36, 54, 92
и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г. и бр. 37 и 77
от 2014 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1 се създават т. 11 и 12:
„11. условията и реда за заемането на
длъжностите по чл. 134, ал. 2 и 3 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България;
12. условията и реда за командироването
по чл. 290б, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.“
2. В чл. 24, ал. 2 думите „или „Национална
сигурност“ се заличават.
3. В чл. 32, т. 2:
а) буква „б“ се изменя така:
„б) на длъжности, определени за заемане
от военнослужещите, завръщащи се от изпълнение на военна служба извън територията
на страната в задгранични представителства
на Република България, или на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи;“
б) създава се буква „в“:
„в) на длъжности, определени за заемане
от военнослужещите, завръщащи се от изпълнение на военна служба на територията
на страната в състава на многонационални
формирования, или на длъжности в международни организации или в други международни
инициативи;“.
4. В чл. 63в, ал. 1 думите „ІІІ или IV степен“ се заличават.
5. Раздел VII се изменя така:
„Раздел VII
Изпълнение на военна служба извън територията на страната в състава на български или
многонационални формирования при участие
в операции и мисии
Чл. 67. (1) Военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия изпълняват военна служба
извън територията на страната в състава на
български или многонационални формирования при участие в операции и мисии при
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условията на глава трета, раздел II от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България.
(2) Статусът на военнослужещите по ал. 1
се определя за всяка конкретна мисия или
операция в съответствие с принципите и
нормите на международното право, приложимия международен договор и националното
законодателство.
(3) При определяне на военнослужещите
по ал. 1 същите трябва:
1. да отговарят на изискванията за заемане на длъжността в конкретната мисия или
операция, определени в длъжностната характеристика, и други изисквания, определени в
нормативен акт на министъра на отбраната;
2. да не са подали рапорт за прекратяване
на договора за военна служба;
3. да не заемат длъжности по специални
щатове на министъра на отбраната;
4. да не навършват пределна възраст за
притежаваното от тях военно звание по време
на операцията или мисията;
5. да не им е наложена забрана за напускане пределите на Република България по
чл. 68 НПК;
6. да не са с наложени дисциплинарни наказания по чл. 137, ал. 2, 3 и 5, когато срокът
на изтърпяване на наказанието изтича по
време на мисията или операцията;
7. да не е била прекратена командировката
им по чл. 70, ал. 5;
8. срещу тях да не е образувано наказателно производство по смисъла на НПК
или да не е възложена проверка на органите
на служба „Военна полиция“ на основание
чл. 145 от Закона за съдебната власт, която
не е приключила.
(4) Военнослужещите – родители на непълнолетни деца, могат да изпълняват военна служба извън територията на страната в
състава на български или многонационални
формирования при участие в операции и
мисии по едно и също време при изразено
изрично тяхно писмено съгласие.
(5) При липса на военнослужещи от служба „Военна информация“, служба „Военна
полиция“ и Военномедицинската академия,
отговарящи на изискванията за военно звание за участие в конкретна операция или
мисия, могат да бъдат определяни съответно
офицери, офицерски кандидати или сержанти (старшини) от посочените структури с
различно от изискващото се военно звание
след съгласуване с приемащата организация.
В този случай по-високото военно звание не
се присвоява.
Чл. 68. Със заповед на министъра на отбраната се определят функциите, отговорностите
и задачите на структури и на длъжностни
лица от Министерството на отбраната, струк-
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турите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, свързани с
планирането, формирането, комплектуването,
подготовката, осигуряването, развръщането,
националния контрол и изтеглянето на военни
формирования, и на отделни военнослужещи
от района на операциите и мисиите.
Чл. 69. (1) Със заповед на министъра на
отбраната по предложение на началника на
отбраната се определя структурата на военното формирование и/или длъжностите на
военнослужещите, които ще участват в конкретна операция или мисия. В заповедта се
посочват видът въоръжена сила, Съвместното
командване на силите или съответната структура, от която да се комплектува военното
формирование, или съответните длъжности.
(2) Въз основа на заповедта по ал. 1 в
Министерството на отбраната се изготвя и
се актуализира перспективен план за комплектуване с личен състав на военни формирования от въоръжените сили, участващи
в операции и мисии извън територията на
страната, който се утвърждава от началника
на отбраната.
(3) Военните формирования от въоръжените сили, от които се комплектуват военните
формирования по ал. 2, се определят въз
основа на графици, изготвени от съответните
командири (началници) или ръководители на
структурите по ал. 1.
(4) Военнослужещите по ал. 1 се определят
от комисии, назначени съответно в Министерството на отбраната, в структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната, Съвместното командване на силите и
видовете въоръжени сили. Съставът и редът
за работа на комисиите се определят със
заповед на съответния командир (началник)
на военното формирование или ръководител
на съответната структура.
(5) Извън случаите по ал. 2 при необходимост от неотложно изпълнение на международни ангажименти военнослужещите по чл. 67,
ал. 1 се определят по решение на министъра
на отбраната или на оправомощено от него
длъжностно лице след мотивирано предложение на ръководителите на административни
звена от Министерството на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и командирите
(началниците) на военни формирования от
Българската армия и писмено съгласие на
военнослужещия.
Чл. 70. (1) Със заповед на министъра на
отбраната определените по реда на чл. 69 военнослужещи се освобождават от заеманата
длъжност, назначават се на длъжност в специални щатове на министъра на отбраната,
а когато са в състава на българско формирование, което е организационно обособено
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със зачислено оръжие, бойна и друга техника – във временни задгранични щатове, и се
командироват извън територията на страната.
(2) Военнослужещите от състава на Военноморските сили, включени в екипажа на
военен кораб или на военен подводен кораб, се
командироват за изпълнение на военна служба
по чл. 67, ал. 1 със заповед на министъра на
отбраната по предложение на началника на
отбраната за времето на участие в операцията
или мисията.
(3) Военнослужещите по чл. 67, ал. 1 могат
да се завръщат на територията на страната с
разрешение на министъра на отбраната или
на оправомощено от него длъжностно лице:
1. по здравословни причини, установени
по надлежния ред от медицинските органи;
2. по семейни причини (смърт, нещастен
слу чай или тежко заболяване на съпруг/
съпруга, дете, родител или други роднини
по права линия, брат, сестра и родител на
другия съпруг);
3. когато семейството им е пострадало
от бедствие, авария или друго извънредно
обстоятелство.
(4) Командировката на военнослужещите
по чл. 67, ал. 1 се прекратява:
1. при изтичане на срока на операцията
или мисията или при прекратяването є;
2. при подаден рапорт от военнослужещия
за прекратяване на договора за военна служба;
в този случай разходите по завръщането са
за сметка на военнослужещия;
3. по здравословни причини, установени от
медицинските органи, и при невъзможност за
изпълнение на функционалните задължения
в района на операцията или мисията.
(5) Командировката на военнослужещите
по чл. 67, ал. 1 може да бъде прекратена при
нарушаване на военната дисциплина по време
на участие в мисия или операция по мотивирано предложение на националния командир
на контингента със заповед на министъра
на отбраната или на оправомощено от него
длъжностно лице. Разходите по завръщането
са за сметка на военнослужещия.
Чл. 71. (1) След приключване изпълнението на военна служба извън територията на
страната военнослужещите по чл. 67, ал. 1
се назначават от министъра на отбраната
или от оправомощени от него длъжностни
лица на заеманите преди командироването
им длъжности.
(2) В края на изпълнението на военната
служба извън територията на страната на
военнослужещите по чл. 67, ал. 1 се изготвят
оценки за изпълнение на функционалните им
задължения при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната.“
6. Създава се раздел VIIа:
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„Раздел VIIа
Изпълнение на военна служба и командироване на цивилни служители извън територията
на страната в задгранично представителство
на Република България
Чл. 71а. (1) Подборът на военнослужещи и
на цивилни служители за заемане на длъжности в задгранично представителство на
Република България се извършва чрез конкурс
при условията и по реда на чл. 71е – 71л, а
за ръководни длъжности и длъжности, изискващи висше офицерско звание – по мотивирано предложение при условията и по реда
на чл. 71м.
(2) Списъкът на длъжностите за военнослужещи по ал. 1 с изключение на длъжностите в Службата на военния аташе към
задграничните представителства на Република
България се обявява със заповед на министъра
на отбраната.
(3) Подборът на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния
аташе към задграничните представителства
на Република България се извършва от комисия в служба „Военна информация“ по ред,
определен с акт на министъра на отбраната.
(4) В зависимост от изискванията за заемане на длъжностите по ал. 3 подборът може
да бъде:
1. общ – за военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и от
Българската армия;
2. вътрешен – за военнослужещи от служба
„Военна информация“.
Чл. 71б. (1) Службата на военния аташе
може да включва в състава си: аташе по
отбраната, военни аташета по видовете въоръжени сили, помощник-аташе по отбраната/помощник военни аташета и технически
сътрудници (секретари и преводачи).
(2) За аташета по отбраната могат да се
определят военнослужещи с военно звание
„подполковник“/„капитан II ранг“, „полковник“/„капитан I ранг“ или с висши офицерски
звания; за военни аташета по видовете въоръжени сили и помощник-аташе по отбраната/
помощник военни аташета – военнослужещи
със старши офицерски звания; за технически
сътрудници – военнослужещи с младши офицерски звания, с военно звание „офицерски
кандидат 1-ви (2-ри) клас“ или от сержантския
(старшинския) състав.
(3) На длъжността „Аташе по отбраната“,
изискваща по длъжностно разписание звание
„подполковник“/„капитан II ранг“, „полковник“/„капитан I ранг“ могат да бъдат назначавани и офицери с висше офицерско звание.
(4) Дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните
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представителства на Република България се
определя с акт на министъра на отбраната
съгласувано с министъра на външните работи.
Чл. 71в. (1) Определените по реда на чл. 71а,
ал. 1 военнослужещи със заповед на министъра
на отбраната се освобождават от заеманата
длъжност, назначават се на длъжност в специални щатове на министъра на отбраната и се
командироват след съгласуване с министъра
на външните работи в съответната държава
при условията и по реда на Закона за дипломатическата служба.
(2) Определените по реда на чл. 71а, ал. 1
ц иви лни сл у ж и тели се коман ди роват о т
министъра на отбраната след съгласуване с
министъра на външните работи в съответната
държава при условията и по реда на Закона
за дипломатическата служба.
(3) Статусът на военнослужещите и на цивилните служители, назначени на длъжности
в задграничните представителства на Репуб
лика България, се определя в съответствие с
принципите и нормите на международното
право, международните договори, по които
Република България е страна, и националното
законодателство.
Чл. 71г. След приключване изпълнението
на военна служба по чл. 71а, ал. 1 военнослужещите се назначават от министъра на
отбраната или от оправомощени от него
длъжностни лица на длъжност в съответствие
с изискванията на чл. 50 или чл. 51 по списъка
по чл. 32, т. 2, буква „б“.“
7. Създава се раздел VIIб:
„Раздел VIIб
Изпълнение на военната служба и командироване на цивилни служители извън територията
на страната в международни организации или
в други международни инициативи
Чл. 71д. (1) Подборът на военнослужещи и
цивилни служители за заемане на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи извън територията
на страната се извършва чрез конкурс, а за
ръководни длъжности и длъжности, изискващи висше офицерско звание – по мотивирано
предложение.
(2) Списък на длъжностите за военнослужещи по ал. 1 се обявява със заповед на
министъра на отбраната.
(3) Длъжностите по ал. 1, които се заемат
чрез конкурс, се обявяват на интернет страницата на Министерството на отбраната.
Чл. 71е. (1) Конкурсът по чл. 71д, ал. 1 се
провежда от комисия, назначена със заповед
на министъра на отбраната. Заседанията на
комисията се провеждат в състав не по-малко от 2/3 от всички членове на комисията,
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като при отсъствие на лице от комисията на
законоустановено основание в заседанията
участва определеният резервен член.
(2) Решенията на комисията по ал. 1 се
вземат с мнозинство от повече от половината
от всички членове.
(3) Конкурсът включва следните етапи:
1. обявяване на вакантните длъжности и
изискванията за заемането им със заповед на
министъра на отбраната;
2. кандидатстване;
3. допускане до участие в конкурса;
4. събеседване с допуснатите кандидати;
5. класиране на кандидатите;
6. изготвяне и представяне на министъра
на отбраната на протокол с резултатите от
класирането на кандидатите по т. 5.
Чл. 71ж. (1) Кандидатите подават рапорти
(заявления) по команден ред, които се изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната.
(2) Към рапорта (заявлението) се прилагат
документи, определени в заповедта на министъра на отбраната по чл. 71е, ал. 3, т. 1.
(3) Командирите (началниците) на военните
формирования и ръководителите на съответните структури осигуряват придвижването
по команден ред на рапортите (заявленията),
окомплектувани с документите по ал. 2, независимо от резолюцията върху тях.
Чл. 71з. (1) Военнослужещите се допускат
до участие в конкурс за заемане на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи извън територията
на страната, когато:
1. отговарят на изискванията за заемане
на длъжността;
2. не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
към датата на подаване на рапорта;
3. не са били командировани от министъра
на отбраната на длъжност със същите функционални задължения в същата структура;
4. не навършват пределна възраст за изискващото се за длъжността военно звание до
изтичане на срока за изпълнение на длъжността;
5. не заемат длъжност в задграничните
представителства на Република България,
в международни организации или в други
международни инициативи извън територията
на страната.
(2) Цивилните служители се допускат до
участие в конкурс за заемане на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи извън територията
на страната, когато:
1. отговарят на изискванията за заемане
на длъжността;
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2. не изтърпяват дисциплинарно наказание
по чл. 188, т. 2 от Кодекса на труда и по чл. 90,
ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за държавния служител към датата на подаване на заявлението;
3. не са били командировани от министъра
на отбраната на длъжност със същите функционални задължения в същата структура;
4. е изразено писмено съгласие от органа
по назначаване или от работодателя към
заявлението за участие в конкурса на цивилните служители от структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната или
Българската армия;
5. не заемат длъжност в задграничните
представителства на Република България,
в международни организации или в други
международни инициативи извън територията
на страната.
(3) Кандидатите, които са заемали длъжност в задграничните представителства на
Република България, в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, се
допускат до участие в конкурса, ако към
датата на обявяването му са изминали не
по-малко от 2 години от освобождаване от
предишна такава длъжност.
(4) Кандидатите, които два и повече пъти са
били командировани от министъра на отбрана
за заемане на длъжности в задграничните
представителства на Република България, в
международни организации или в други международни инициативи извън територията на
страната, не се допускат до участие в конкурса.
(5) Кандидатите, които заемат длъжност
в международни организации или в други
международни инициативи на територията на
страната, се допускат до участие в конкурса,
ако към датата на командироване на новата
длъжност е изтекъл срокът за заемане на
настоящата длъжност.
Чл. 71и. При липса на кандидати, отговарящи на условията по чл. 71з, по решение на
комисията се допускат кандидати, които не
отговарят само на едно от изискванията по
чл. 71з, ал. 3 или 4.
Ч л. 71к. (1) Ком иси я та разглеж да подадените рапорти (за явлени я), проверява
приложените към тях документи и допуска
до събеседване кандидатите, отговарящи
на условията за заемане на длъжността. До
участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими
документи или представените документи не
удостоверяват изпълнението на изискванията
за заемането на длъжността.
(2) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
за допуснатите и недопуснатите кандидати и
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основанията за недопускането им. Всички
кандидати се уведомяват за решението на
комисията.
(3) Недопуснатите кандидати могат да
подадат жалба до министъра на отбраната
в 14-дневен срок от уведомяването по ал. 2.
Министърът на отбраната се произнася по
жалбата в 14-дневен срок, като може да я
приеме за основателна или да я отхвърли.
Когато министърът на отбраната приеме, че
жалбата е основателна, кандидатът се допуска
до участие в конкурса.
Чл. 71л. (1) Комисията разглежда допуснатите кандидати по документи, провежда
събеседване с тях и ги класира според резултата от проведения подбор, за което съставя
и подписва мотивиран протокол, който се
предоставя на министъра на отбраната.
(2) В 10-дневен срок от подписването на
протокола участвалите в проведения конкурс
кандидати се уведомяват за класирането. Всеки участвал в проведения конкурс кандидат,
който не е класиран на първо място, може
да подаде в 14-дневен срок от уведомяването
жалба до министъра на отбраната, в която
да посочи мотивите за своето несъгласие с
преценката на комисията.
(3) Министърът на отбраната се произнася
по жалбата в 14-дневен срок, като може да
я приеме за основателна или да я отхвърли.
Когато министърът на отбраната приеме, че
жалбата е основателна, конкурсната процедура
се прекратява и се насрочва нов конкурс за
съответната длъжност.
(4) В случай че нито един от допуснатите
до конкурса кандидати не бъде одобрен от
комисията, това се отразява в протокола и
конкурсната процедура приключва без класиране.
Чл. 71м. (1) Мотивираното предложение по
чл. 71д, ал. 1 се извършва съвместно от постоянния секретар на отбраната и от началника
на отбраната. Към предложението се прилага
рапорт/заявление за заемане на длъжността
и становище на командира (началника) на
военното формирование или на ръководителя
на съответната структура, от която е военнослужещият или цивилният служител.
(2) Предлаганите по ал. 1 лица трябва да
отговарят на условията по чл. 71з, ал. 1 или
2, както и на условията по чл. 71з, ал. 3 и 5.
(3) Министърът на отбраната може да
приеме или да отхвърли с мотивиран отказ
направеното предложение по ал. 1.
Чл. 71н. Редът за работата на комисията
по чл. 71е, ал. 1, начинът на оценяването на
кандидатите и длъжностите по чл. 71д, ал. 1,
които се заемат по мотивирано предложение,
се определят с акт на министъра на отбраната.
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Чл. 71о. Заемането на длъжности от военнослужещи и цивилни служители, определени
като национален принос в международни
организации или в други международни инициативи, за които подборът се провежда от
приемащата организация, се извършва при
спазване на следната процедура:
1. минист ърът на отбраната оп редел я
дл ъж ност и те за национа лен п ринос к ъм
съответната международна организация или
инициатива при условия и по ред, определени
в негова заповед;
2. на интернет страницата на Министерството на отбраната се посочват наименованието
на съответната длъжност, изискванията за
заемането є, изискуемите документи, удостоверяващи съответните обстоятелства, срокът
и мястото за подаване на рапорти/заявления
за кандидатстване;
3. кандидатурите на всички кандидати,
отговарящи на изискванията за заемане на
длъжността и подали документи в указания
срок, се изпращат от министъра на отбраната
по предложение на структурата по управление
на човешките ресурси в Министерството на
отбраната към съответната международна
организация или инициатива;
4. когато в международната подборна процедура е определено изискване за номиниране
на определен брой кандидати за дадена длъжност, се извършва от министъра на отбраната
по мотивирано предложение от длъжностно
лице, определено с акта за определяне на
длъжността за национален принос по т. 1.
Чл. 71п. (1) Определените по реда на чл. 71л,
71м и 71о военнослужещи се освобождават от
заеманата длъжност със заповед на министъра
на отбраната, вземат се в специален щат на
министъра на отбраната и се командироват
дългосрочно за изпълнение на длъжността
в съответната международна организация
или в друга международна инициатива, като
за срока на дългосрочната командировка се
определя длъжностното лице, което изпълнява функциите на непосредствен командир
(началник) на военнослужещия.
(2) Определените по реда на чл. 71л, 71м
и 71о цивилни служители се командироват
дългосрочно със заповед на министъра на
отбраната за изпълнение на длъжността в
съответната международна организация или
в друга международна инициатива.
(3) Статусът на военнослужещите и на
цивилните служители, назначени на длъжности в международни организации или в
други международни инициативи, се определя
за всеки конкретен случай в съответствие с
международните договори, по които Република
България е страна, приложимите договорености с международната организация или
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инициатива и изискванията за заемането на
съответната длъжност, както и с националното
законодателство.
(4) Военнослужещите и цивилните служители изпълняват служебните си задължения
в съответствие с приложимите правила за
вътрешния ред в международната организация или в международната инициатива и
длъжностната характеристика за заеманата
длъжност и ползват отпуск при условията и
по реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(5) Цивилните служители се освобождават
от изпълнението на своите национални служебни задължения за срока на изпълнение на
длъжността в международната организация
или в международната инициатива.
Чл. 71р. В заповедта за дългосрочна командировка по чл. 71п, ал. 1 и 2 се определят
всички съществени условия, свързани с изпълняването на задачите от командирования,
включително:
1. име и длъжност на командирования;
2. държава, град и длъжност, на която се
командирова;
3. срок на командировката; датата, от която
започва командировката, както и крайният
є срок;
4. размер на командировъчните пари,
условия за пътуване, вид на транспортното
средство и маршрут;
5. брой на дните, осигурени за пътуване
до и от местоназначението, но не повече от
два дни;
6. специфични права и задължения на командирования, както и други условия, свързани с изпълнението на службата в чужбина.
Чл. 71с. (1) Дългосрочната командировка на
военнослужещия или на цивилния служител
се прекратява със заповед на министъра на
отбраната при изтичане на срока, определен
в заповедта по чл. 71р, ал. 1, т. 3.
(2) Дългосрочната командировка на военнослужещия или на цивилния служител
се прекратява предсрочно от министъра на
отбраната в следните случаи:
1. при прекратяване на правоотношението
по изпълнение на военна служба, съответно на
трудовото или служебното правоотношение;
2. при закриване или временно прекратяване на дейността на международната организация или на международната инициатива;
3. при съкращения или промени в длъжностното разписание на международната организация или на международната инициатива;
4. когато служителят не е в състояние да
изпълнява задълженията си поради ползване
на отпуск по чл. 163, 164, 164а, 165, 167 и 167а
от Кодекса на труда или поради ползване на
отпуск за временна неработоспособност за
повече от три месеца непрекъснато;
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5. при наличие на поведение, несъвместимо
със законодателството на държавата, в която
се изпълнява длъжността, или с правилата,
на които е подчинена дейността на съответната международна организация или друга
международна инициатива;
6. по мотивиран писмен рапорт или мотивирано писмено заявление съответно на
военнослужещия или на цивилния служител;
министърът на отбраната се произнася по
рапорта или заявлението в 14-дневен срок.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 дългосрочната командировка на военнослужещия или
на цивилния служител може да се прекрати
предсрочно от министъра на отбраната по
негова преценка въз основа на мотивирана
писмена заповед.
Чл. 71т. (1) След освобождаване от длъжността по чл. 71д, ал. 1 военнослужещите се
назначават от министъра на отбраната или от
оправомощени от него длъжностни лица на
длъжност от списъка по чл. 32, т. 2, буква „б“ в
съответствие с изискванията на чл. 50 или 51.
(2) Военнослужещите по чл. 71д, ал. 1 се
атестират ежегодно по методиката на приемащата организация. Оценките и констатациите
се приравняват към атестационните оценки
при условия и по ред, определени с акта на
министъра на отбраната по чл. 157, ал. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.“
8. Създава се раздел VIIв:
„Раздел VIIв
Изпълнение на военна служба в състава на
м ног онац иона лни форм и рова ни я и л и на
длъж ности в меж д у народни организации
или в други международни инициативи на
територията на страната. Командироване
на цивилни служители на територията на
страната в международни организации или
в други международни инициативи
Чл. 71у. (1) Военнослужещите могат да
изпълняват военна служба в състава на многонационални формирования или на длъжности
в международни организации или в други
международни инициативи на територията
на страната.
(2) Списък на длъжностите по ал. 1 се обявява със заповед на министъра на отбраната.
За всеки конкретен случай министърът на
отбраната утвърждава специален щат.
(3) Статусът на военнослужещите, назначени на длъжности по ал. 1 със заповед на
министъра на отбраната, се определя за всеки
конкретен случай в съответствие с международните договори, по които Република
България е страна, постигнатите конкретни
договорености и изискванията за заемането
на съответната длъжност, както и с националното законодателство.
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(4) Военнослужещите изпълняват служебните си задължения в съответствие с приложимите правила за вътрешния ред в международната организация или в международната
инициатива и с длъжностната характеристика
за заеманата длъжност и ползват отпуск при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(5) По време на изпълнение на длъжностите по ал. 1 военнослужещите се намират под
ръководството на ръководителя на многонационалното формирование, международната
организация или международната инициатива,
като в заповедта за назначаване на длъжност
се определя длъжностното лице, което изпълнява функциите на непосредствен командир
(началник) на военнослужещия за срока на
изпълнението на длъжността.
Чл. 71ф. (1) Длъжностите по чл. 71у, ал. 1
се комплектуват с военнослужещи през цялата година:
1. по Регистър на вакантните длъжности за
военнослужещи в състава на многонационални
формирования или в международни организации или в други международни инициативи
на територията на страната;
2. по решение на министъра на отбраната
след мотивирано предложение от началника
на отбраната и писмено съгласие на военнослужещия;
3. по списък на длъжности по чл. 32, т. 2,
буква „б“.
(2) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
изготвя Регистър на вакантните длъжности
за военнослужещи в състава на многонационални формирования или в международни
организации или в други международни инициативи на територията на страната.
(3) Редът и сроковете за изготвяне и изпращане на Регистъра на вакантните длъжности
за военнослужещи в състава на многонационални формирования или в международни
организац ии и ли в д ру г и меж д у народни
инициативи на територията на страната до
военните формирования и съответните структури се определят със заповед на министъра
на отбраната.
(4) Регистърът по ал. 1 се публикува в Автоматизираната информационна система на
Министерството на отбраната и Българската
армия и на интернет страницата на Министерството на отбраната.
(5) Редът за подаване на рапорти от военнослужещите за назначаване на длъжност
по Регистъра на вакантните длъжности за
военнослужещи в състава на многонационални
формирования или в международни организации или в други международни инициативи
на територията на страната е, както следва:
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1. военнослу жещи ят подава рапорт до
командира (началника) на военното формирование или до ръководителя на съответната
структура, като посочва не повече от три
длъжности, след което рапортът се завежда
в съответната регистратура;
2. командирът (началникът) на военното
формирование или ръководителят на съответната структура отразява становището си
на рапорта;
3. всяка командна инстанция отразява
своето мнение на гърба на рапорта или на
отделен лист, който се завежда към рапорта,
без да се спира движението на рапорта;
4. рапортът и документите на военнослужещите се изпращат до структурата по управление на човешките ресурси към министъра
на отбраната.
(6) Изборът за назначаване на длъжности
по ал. 1, т. 1 се извършва въз основа на решение на комисия, назначена със заповед на
министъра на отбраната.
(7) Редът, организацията на работа и съставът на комисията по ал. 6 се определят с акта
на министъра на отбраната по чл. 52, ал. 3.
Чл. 71х. (1) В случаите по чл. 71ф, ал. 1
със заповед на министъра на отбраната военнослужещите се назначават на длъжност в
обхвата на притежаваното военно звание или
се назначават на длъжност и се повишават
във военно звание, ако са изпълнили изискванията по чл. 50 или 51.
(2) По решение на министъра на отбраната
след мотивирано предложение от началника
на отбраната и писмено съгласие на военнослужещия и на приемащата организация на
длъжностите по ал. 1 могат да се назначават
съответно офицери, офицерски кандидати,
сержанти (старшини) или войници с военно
звание с една степен по-ниско от изискващото се, ако отговарят на другите изисквания
за заемането є. В този случай по-високото
военно звание не се присвоява.
Чл. 71ц. (1) След приключване изпълнението на военна служба по чл. 71у, ал. 1 военнослужещите се назначават от министъра
на отбраната или от оправомощени от него
длъжностни лица на длъжност по списъка
по чл. 32, т. 2, буква „в“ в съответствие с
изискванията по чл. 50 или 51.
(2) Военнослужещите по чл. 71у, ал. 1 се
атестират ежегодно по методиката на международната организация или международната
инициатива. Оценките и констатациите се
приравн яват към атестационните оценк и
при условия и по ред, определени с акта на
министъра на отбраната по чл. 157, ал. 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
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Чл. 71ч. (1) Длъжностите за цивилни служители в международни организации или в
други международни инициативи на територията на страната се обявяват със заповед на
министъра на отбраната, в която се определят
условията и сроковете за заемането им.
(2) Определянето на цивилни служители за
командироване на длъжности в международни организации или в други международни
инициативи на територията на страната се
извършва по мотивирано предложение.
(3) Мотивираното предложение по ал. 2 се
извършва съвместно от постоянния секретар
на отбраната и от началника на отбраната.
Към предложението се прилага заявление
за заемане на длъжността и становище на
командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната
структура, от която е цивилният служител.
Чл. 71ш. (1) Цивилните сл у ж ители по
чл. 71ч се командироват в международната
организация или в международната инициатива на територията на страната със заповед
на министъра на отбраната, която задължително съдържа:
1. трите имена и длъжността на командированото лице;
2. наименованието на международната организация или международната инициатива
на територията на страната;
3. задачата, за изпълнението на която се
командирова цивилният служител;
4. срока на командироването.
(2) Екземпляр от заповедта се изпраща на
международната организация или на международната инициатива на територията на
страната. Към него се прилага справка за
ползвания платен годишен отпуск от цивилния
служител до момента на командироването.
(3) Цивилните служители се освобождават
от изпълнението на своите национални служебни задължения за срока на изпълнение на
длъжността в международната организация
или международната инициатива.
Чл. 71щ. (1) Командированият по реда
на чл. 71ш цивилен служител ползва платен
годишен отпуск въз основа на годишен график, утвърден от ръководителя на международната организация или на международната
инициатива или от оправомощено за това
длъжностно лице.
(2) Работодателят или органът по назначаването разрешава на цивилния служител
ползването на съответния отпуск въз основа
на писмено искане/заявление от цивилния
служител, съгласувано с ръководителя на
международната организация или на друга
международна инициатива или с оправомощено за това длъжностно лице.“
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9. В чл. 100, ал. 2 думите „задачи на формированието“ се заменят със „задачи на военното
формирование или съответната структура“.
10. В чл. 101 думите „Командирите (началниците) или ръководителите на структури“
се заменят с „Командирите (началниците) на
военните формирования или ръководителите
на съответните структури или оправомощени
от тях длъжностни лица“.
11. В чл. 102, ал. 1 думите „до командира
(началника) или до ръководителя на съответната структура, който“ се заменят с „до
длъжностното лице по чл. 101, което“.
12. В чл. 102а:
а) в ал. 1, т. 5 думите „командира (началника)“ се заменят с „длъжностното лице по
чл. 101“;
б) в ал. 2 думите „командирът (началникът)
на военното формирование или ръководителят на съответната структура е длъжен да
осигури“ се заменят с „длъжностното лице
по чл. 101 осигурява“.
13. В чл. 103:
а) в ал. 2 думите „на командира (началника)
или на ръководителя на съответната структура, разрешил“ се заменят с „на съответното
длъжностно лице по чл. 101, разрешило“;
б) в ал. 5 думите „съответния командир
(началник) или ръководител на структура“ се
заменят със „съответното длъжностно лице
по чл. 101“.
14. В чл. 155, ал. 1:
а) в т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) атестационни формуляри за атестиране
на военнослужещите от последните пет години, формуляри за оценка на изпълнението
на функционалните задължения по време на
мисия или операция и копия на оценъчни
формуляри на военнослужещи, дългосрочно
командировани на длъжности в международни организации или в други международни
инициативи“;
б) в т. 3 буква „б“ се изменя така:
„б) снимка в цял ръст с последното военно
звание;“.
15. В чл. 158:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За офицерите от Българската армия и
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с изключение на служба
„Военна полиция“ и служба „Военна информация“, азбучни служебни карти се изготвят
и се водят и в структурата по управление
на човешките ресурси на Министерството
на отбраната въз основа на предоставени от
структурите по личния състав данни.“;
б) в ал. 3 се създава изречение второ: „Служебните дела на командващия на Съвместното командване на силите, командирите на
видовете въоръжени сили и ръководителите
на структури на пряко подчинение на минис-
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търа на отбраната се съхраняват и се водят
в структурата по управление на човешките
ресурси в Министерството на отбраната.“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Служебните дела на ръководителите
на служба „Военна полиция“ и на служба
„Военна информация“ се съхраняват и се
водят в съответната структура.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „по ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „по ал. 1,
3 и 4 и азбучните служебни карти по ал. 2“.
16. В чл. 159:
а) в ал. 1 след думите „актуализирането
на служебните дела“ се добавя „и азбучните
служебни карти по чл. 158, ал. 2“, а думите
„личния състав“ се заменят със „структурата по управление на човешките ресурси (по
личния състав)“;
б) в ал. 4 се създава изречение второ: „Изваждането на материали се отразява в описа
на служебното дело, като лицето, което го е
извършило, отбелязва датата и се подписва.“
17. В чл. 160:
а) в ал. 1 думите „се съхранява във военното
формирование до 3 години с копие на АСК“
се заменят със „се съхранява във военното
формирование или в съответната структура
5 години с персонален лист, а при липса на
техническа възможност – с копие на АСК“;
б) в ал. 5 думите „АСК се изпращат“ се
заменят с „АСК се сдават“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Персоналният лист по ал. 1 се извежда
от Автоматизираната система за управление
на човешките ресурси при отчисляването
на военнослужещия от списъчния състав.
Същият се подписва от съответния орган по
управление на човешките ресурси (по личния
състав) и от военнослужещия.“
18. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 4:
„4. „Персоналният лист“ е изходящ документ, изведен от автоматизирания регистър
на военнослужещите по чл. 328, ал. 1, т. 1 и
ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили, съдържащ информация от АСК на военнослужещия.“
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 188 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение и
допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (обн., ДВ, бр. 53 от 2011 г.;
изм. и доп., бр. 36 и 99 от 2012 г.) в § 43 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото „2014“ се заменя с „2016“.
2. В ал. 2 числото „2014“ се заменя с „2016“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) До 31 декември 2016 г. еднократно
офицерите от висшия команден състав могат да бъдат назначавани на длъжност при
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условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
ако не отговарят на изискването за минимален
срок за престояване на длъжност по чл. 42.“
§ 3. В К ласификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия, приет с Постановление № 84 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2011 г., бр. 36
и 99 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 8, 12 и
76 от 2014 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В раздел І „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
аа) в раздел „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН I
РАНГ)“ редове 1, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 40,
41, 44, 45 и 47 се отменят;
бб) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“ редове 6, 7, 8 и 9 се отменят;
вв) в раздел „М А ЙОР (К А ПИТА Н III
РАНГ)“ редове 1, 2, 3 и 4 се отменят;
гг) в раздел „К А ПИТА Н (К А ПИТА НЛЕЙТЕНАНТ)“ ред 4 се отменя;
б) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“:
аа) в раздел „СТАРШИНА (МИЧМАН)“
редове 2, 5 и 6 се отменят;
бб) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“ редове 1, 4 и 5 се отменят.
2. В раздел ІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „А1“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
аа) в раздел „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“:
ааа) редове 23, 44, 45 и 46 се отменят;
ббб) създава се ред 47:
„
Началник на военно
к1, к2, к3,
47.
2154 7047
окръжие I степен
к4

“
бб) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“:
ааа) на ред 8, в колона 3 кодът „2142 5008“
се заменя с „2142 6008“, а в колона 4 кариерното поле „к5“ се заменя с „к1, к2, к3, к4“;
ббб) ред 28 се отменя;
ввв) създават се редове 29 и 30:
„
29.

Началник на военно
к1, к2, к3,
2141 6029
окръжие II степен
к4

Началник на сектор
к1, к2, к3,
30. във военно окръжие 2143 6030
к4
I степен

“
вв) в раздел „М А ЙОР (К А ПИТА Н III
РАНГ)“:
ааа) редове 16 и 17 се отменят;
ббб) създават се редове 18 и 19:
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„
Началник на сектор
18. в Комендантство – 2131 4018
МО
Началник на сектор
к1, к2, к3,
19. във военно окръжие 2131 6019
к4
II степен

“
б) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“:
аа) в раздел „СТАРШИНА (МИЧМАН)“
ред 17 се отменя;
бб) в раздел „СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)“:
ааа) редове 15 и 16 се отменят;
ббб) създава се ред 17:
„
17. Специалист

2333 3017 п2, п3, п4

“
в) в т. 4 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ
(МАТРОСИ)“ в раздел „ЕФРЕЙТОР (СТАРШИ МАТРОС) 2-ри КЛАС“ се създава ред 7:
„
7. Старши шофьор

2451 1007

“
3. В раздел ІІІ „ДЛЪЖНОСТНО НИВО
„А2“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
аа) в раздел „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“ на ред 19, в колона 3 кодът „3151
7019“ се заменя с „3151 8019“;
бб) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“ се създава ред 39:
„
39. Началник на лаборатория

3141 5039 к5

“
б) в т. 2 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ
К А Н ДИ Д АТ И“ в раздел „ОФИЦ ЕРСК И
К АНДИДАТ 2-ри КЛАС“ се създава ред 11:
„
11. Началник на охрана 3221 3011 п1, п2, п3

“
4. В раздел V „ДЛЪЖНОСТНО НИВО „В“:
а) в т. 1 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ“:
аа) в раздел „ПОЛКОВНИК (К АПИТАН
I РАНГ)“ ред 24 се отменя;
бб) в раздел „ПОДПОЛКОВНИК (К АПИТАН IІ РАНГ)“ редове 17, 18, 54, 74 и 75 се
отменят;
вв) в раздел „М А ЙОР (К А ПИТА Н III
РАНГ)“:
ааа) редове 35, 106 и 122 се отменят;
ббб) на ред 125, колона 2 след думите
„учебен комплекс“ се добавя „Център за осигуряване – от 1 юни 2015 г.“;
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гг) в раздел „К А ПИТА Н (К А ПИТА НЛЕЙТЕНАНТ)“ на ред 324, в колона 2 след
думите „зенитно-ракетна база“ се добавя
„Център за осигуряване – от 1 юни 2015 г.“;
б) в т. 3 „ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ
(СТАРШИНИ)“:
аа) в раздел „СТАРШИНА (МИЧМАН)“
на ред 66, в колона 4 думите „п4“ се заменят
с „п3, п4“.
5. В забележките т. IV се изменя така:
„ІV. Длъжностите, изискващи ОКС „бакалавър“, придобита във висше военно училище, и:
– военно звание „капитан“ („капитанлейтенант“) – II степен, могат да се заемат
и от офицери, притежаващи военно звание
„старши лейтенант“;
– военно звание „капитан“ („капитанлейтенант“) – III или IV степен, могат да се
заемат и от офицери, притежаващи военно
звание „лейтенант“ и „старши лейтенант“.
Длъжностите, изискващи ОКС „бакалавър“
или ОКС „магистър“, придобита в гражданско
висше училище (съответстваща на кариерно
поле „професиона лно“), и военно звание
„капитан“ („капитан-лейтенант“), могат да се
заемат и от офицери, притежаващи военно
звание „лейтенант“ и „старши лейтенант“.“
§ 4. В Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление
№ 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44, 51
и 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86
от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от
2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г.; доп., бр. 29,
43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13,
62 и 82 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат специфичните условия и редът за дългосрочно
командироване в чужбина на служители в
българските държавни средни училища в
чужбина и на български преподаватели в
чуждестранни училища и университети; на
служители в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка; на
служители в Центъра на промишлеността
на Република България в Москва, Руската
федерация; на представител на Народното
събрание на Република България към Европейския парламент, както и финансовите
условия за дългосрочното командироване на
военнослужещи и на цивилни служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи
извън територията на страната.
(2) По реда на наредбата могат да се командироват и служители в други бюджетни
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организации извън случаите на дългосрочно
командироване по реда на Закона за дипломатическата служба.“
2. В глава трета наименованието на раздел I
се изменя така:
„Финансови условия при дългосрочно командироване на военнослужещи и на цивилни
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
в международни организации или в други
международни инициативи извън територията
на страната“.
3. Членове 27 – 29 се отменят.
4. В чл. 30:
а) в ал. 1 след думите „освен възнаграждението си по“ се добавя „правоотношението по
изпълнение на военна служба“ и се поставя
запетая;
б) създава се ал. 4:
„(4) Командировъчните пари не се изплащат
от Министерството на отбраната, ако те се
поемат от международната организация или
международната инициатива.“
5. В чл. 31, ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) За срока на командировката:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. на военнослужещите се изплащат:“;
в) точка 2 се изменя така:
„2. на цивилните служители по служебно
правоотношение и на цивилните служители
по чл. 107а от Кодекса на труда се изплаща:“;
г) точка 3 се изменя така:
„3. на цивилните служители, които работят
по трудово правоотношение, се изплащат:“
6. В чл. 32 думите „в което е установен
щабът или органът на международната организация“ се заменят с „където се изпълнява
длъжността в международната организация
или международната инициатива“.
7. В чл. 33 думите „щабове и/или органи на международни организации или във
връзка с участието на Република България
в международни договори и инициативи“ се
заменят с „международни организации или
други международни инициативи“.
8. В чл. 34 думите „щабове и/или органи на международни организации или във
връзка с участието на Република България
в международни договори и инициативи“ се
заменят с „международни организации или
други международни инициативи“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Обявените и неприключили до
влизането в сила на измененията и допълненията на правилника по § 1 процедури по
назначаване, съответно по командироване на
длъжности в задгранични представителства
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на Република България, на национални или
международни длъжности в щабове и/или
органи на международни организации или
на други международни инициативи или за
участие в операции и мисии се довършват по
досегашния ред.
(2) Кандидатите, избрани след конкурс
или служебна номинация за изпълнение на
длъжност в задгранични представителства
на Република България, на национални или
международни длъжности в щабове и/или
органи на международни организации или
на други международни инициативи преди
влизането в сила на измененията и допълненията на правилника по § 1, но които не
са командировани до влизането в сила на
измененията и допълненията на правилника
по § 1, се командироват по реда на измененията и допълненията на правилника по § 1.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 3, т. 1, буква „а“, подбуква „гг“
и т. 2 – 5, които влизат в сила от 1 юли 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3661

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130
ОТ 28 МАЙ 2015 Г.

за определяне на нов размер на социалната
пенсия за старост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 юли
2015 г. нов размер на социалната пенсия за
старост – 115,15 лв. месечно.
(2) В размера на социалната пенсия за
старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването є за 2015 г. съгласно чл. 100 от
Кодекса за социално осигуряване.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89а, ал. 2 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
управителя на Националния осигурителен
институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3684
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 28 МАЙ 2015 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за елементите на възнаграж дението и за доходите, върху които се правят осиг у рителни вноск и, приета с Постановление № 263 на Министерск и я съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от
2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от
2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г.,
бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г.,
бр. 33 от 2013 г., бр. 17 и 60 от 2014 г. и бр. 18
от 2015 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 1, ал. 8, т. 14 думите „чл. 26“ се
заменят с „чл. 32“ и думите „чл. 28“ се заменят с „чл. 33“.
2. В чл. 2:
a) алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителни вноски се изчисляват и
се внасят върху стойността на средствата и
сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на социални разходи пряко,
постоянно или периодично на лицата по чл. 4,
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в
пари или в натура.“;
б) в ал. 4 след думата „Сумите“ се добавя
„и средствата“.
3. Навсякъде в наредбата думите „земеделски производители“ се заменят със „земеделски стопани“.
§ 2. В чл. 46, ал. 4, т. 13, буква „б“ от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж,
приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от
2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г.,
бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен
съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г.; Решение
№ 11701 на Върховн и я а д м и н ис т рат и вен
съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г.,
бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г.; бр. 33 и 62 от 2013 г.,
бр. 23 от 2014 г. и бр. 19 от 2015 г.), думите
„земеделски производители“ се заменят със
„земеделски стопани“.
§ 3. В п р еход н и т е и за к л юч и т ел н и т е
разпоредби на Наредбата за общест вено
осигуряване на самоосигуряващите се лица,
българските граждани на работа в чужбина
и морските лица, приета с Постановление
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№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от
2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.;
Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г.,
бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от
2008 г., бр. 12 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г.,
бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33
от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния
административен съд от 2013 г. – бр. 94 от
2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г. и бр. 18
от 2015 г.), се създава § 6:
„§ 6. Лицата по чл. 17, които писмено заявят
желанието си за осигуряване до 1 юли 2016 г.,
могат да внесат дължимите осигурителни
вноски в срок до 31 декември 2016 г.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Параграфи 1 и 2 влизат в сила от
17 февруари 2015 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133
ОТ 29 МАЙ 2015 Г.

за изменение на Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2011 г. за условията
и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и за тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 91 и 106 от 2011 г.,
бр. 98 от 2012 г., бр. 21 и 106 от 2013 г. и
бр. 102 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 4 т. 3 се изменя
така:
„3. се одобряват плащания за разходи,
предварително проверени и одобрени от
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, към изпълнителите по съответните
проекти или към трето лице, което е титуляр
на вземането на изпълнителя, въз основа на
писмени документи и се отхвърля всяко друго
наредено плащане.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3683
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ

за изваждане на потънало имущество от
Найроби, 2007
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 9 ноември 2011 г. – ДВ,
бр. 92 от 2011 г. В сила за Република България
от 14 април 2015 г.)
Държавите – страни по тази Конвенция,
Съзнавайки факта, че ако не бъде извадено, потъналото имущество може да създаде
опасност за корабоплаването или морската
среда,
Изхождайки от убеждението, че е необходимо да се приемат единни международни
правила и процедури, за да се гарантира
бързото и ефективно изваждане на потънало
имущество и изплащане на компенсации за
свързаните с това разходи,
Отбелязвайки, че голяма част от потъналото имущество може да се намира на
територи ята на Държавата, вк лючително
териториалното море,
Отчитайки ползите, които могат да бъдат
извлечени чрез единните правни режими,
свързани с отговорността и задължението
за изваждане на потънало имущество, което
представлява опасност,
Имайки предвид важността на Конвенцията
на ООН по морско право, приета в Монтего
Бей на 10 декември 1982 г., и обичайното
международно морско право, и последващата
нужда да се прилага тази Конвенция в съответствие с тези разпоредби,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
за целите на тази Конвенция
1. „Конвенционална зона“ е изключителната
икономическа зона на дадена държава – страна
по Конвенцията, установена в съответствие с
международното право, или – ако държавата
няма такава установена зона – зона извън и в
съседство с териториалните води на държавата, определени от държавата в съответствие с
международното право, и простираща се на
не повече от 200 морски мили от изходните
линии, от които се измерва ширината на
нейното териториално море.
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2. „Кораб“ е всякакъв вид плавателен съд,
опериращ в морската среда, включително
кораб на подводни криле, средство за придвижване на въздушни възглавници, средство
за подводно спускане, средство за плаване по
повърхността, както и плаваща платформа,
освен когато такава платформа се използва
на място за проучване, експлоатация или
производство на минерални ресурси от морското дъно.
3. „Морско произшествие“ е сблъсък между
кораби, засядане или друг корабоплавателен
инцидент, или друго събитие на борда на
кораб или извън него, в резултат на което са
настъпили сериозни щети или е възникнала
опасност от сериозни щети за даден кораб
или неговия товар.
4. „Потънало имущество“ е останка след
морско произшествие, а именно:
(а) потънал или заседнал кораб; или
(b) част от потънал или заседнал кораб,
включително предмет, който се намира или
се е намирал на борда на такъв кораб; или
(с) предмет, който е изгубен в морето от
кораб и който е заседнал, потънал или свободно плаващ в морето; или
(d) кораб, който всеки момент ще потъне
или ще заседне или за който има основания
да се предположи, че това ще се случи, но до
момента не са предприети ефективни мерки
за подпомагане на кораба или на застрашеното имущество.
5. „Опасност“ е обстоятелство или заплаха:
(а) което/която застрашава или възпрепятства корабоплаването; или
(b) за което/която има основания да се
предположи, че ще породи сериозни вредни
последствия за морската среда или щети за
крайбрежната ивица, или за съответните интереси на една или повече Държави.
6. „Съответни интереси“ са интересите на
крайбрежна Държава, пряко засегнати или
заплашени от потънало имущество, например:
(а) морски крайбрежни, пристанищни или
естуарни дейности, включително рибностопански дейности, представляващи особено
важно средство за препитание на заинтересованите лица;
(b) туристически обекти и други икономически интереси във въпросната зона;
(с) здравето на крайбрежното население
и благосъстоянието на въп росната зона,
включително опазването на морските живи
ресурси и дивата природа;
(d) инфраструктура в крайбрежните води
и под водата.
7. „Изваждане“ е всяка форма на предот
вратяване, намаляване или премахване на
опасността, породена от потънало имуще-
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ство. Понятията „изважда(т)“, „извадено“ и
„изваждащ“ също се тълкуват съобразно това
определение.
8. „Регистриран собственик“ е лицето или
лицата, регистрирани като собственик на
кораба, а при липса на регистрация – лицето
или лицата, чиято собственост е корабът към
момента на морското произшествие. В случай
че корабът е собственост на държава и се
оперира от дружество, което е регистрирано
в държавата като оператор на кораба, „регист
риран собственик“ е дружеството.
9. „Оператор на кораба“ е собственикът на
кораба или друга организация или лице, например управителят, или беърбоут чартьорът,
което е поело отговорност за опериране на
кораба от собственика на кораба и при поемането на тази отговорност се е съгласило
да поеме всички задължения и отговорности,
залегнали в Международния кодекс за управление на безопасността, както е изменен.
10. „Засегната държава“ е държавата, в
чиято Конвенционална зона се намира потъналото имущество.
11. „Държава на регистрация на кораба“, по
отношение на регистриран кораб, е държавата,
където е регистриран корабът, а по отношение на нерегистриран кораб – държавата, под
чието знаме има право да плава корабът.
12. „Организация“ е Международната морска организация.
13. „Генерален секретар“ е Генералният
секретар на Организацията.
Член 2
Цели и общи принципи
1. Всяка държава – страна по тази Конвенция, има право да предприеме мерки в
съответствие с нея във връзка с изваждането
на потънало имущество, създаващо опасност
в Конвенционалната зона.
2. Мерките по параграф 1, които се предприемат от засегнатата държава, трябва да
съответстват на размера на опасността.
3. Такива мерки не надхвърлят рамките на
разумната необходимост при изваждането на
представляващо опасност потънало имущество
и се прекратяват веднага след изваждането
на потъналото имущество; те не могат да
засягат неоснователно правата и интересите
на други държави, включително държавата на
регистрация на кораба, както и на заинтересованите физически или юридически лица.
4. Приложението на тази Конвенция в
рамките на Конвенционалната зона не дава
право на държавите – страни по Конвенцията,
да упражняват или да претендират за суверенитет или суверенни права върху която и
да е част от откритото море.
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5. Държавите – страни по Конвенцията, се
задължават да предприемат стъпки за оказване
на съдействие, когато държава, различна от
засегнатата държава, изпитва въздействието
на морско произшествие, в резултат на което
е потънало имущество.
Член 3
Обхват на действие
1. Освен когато в тази Конвенция е посочено
друго, тя се прилага за потънало имущество
в Конвенционалната зона.
2. Държава – страна по Конвенцията, може
да разшири приложното поле на тази Конвенция към потънало имущество, намиращо
се на нейна територия, включително териториалното море, съгласно чл. 4, параграф 4.
В този случай тя трябва да уведоми Главния
секретар на Организацията съответно в момента на изразяване на съгласие за обвързване
с тази Конвенция или по всяко време след
това. Когато държава – страна, е направила
декларация за прилагане на Конвенцията към
потънало имущество, намиращо се на нейна
територия, включително териториалното море,
това не засяга правата и задълженията на тази
държава да предприеме мерки във връзка с
потънало имущество, намиращо се на нейна
територия, включително териториалното море,
освен определ яне на местонахож дението,
обозначаване и изваждане в съответствие
с тази Конвенция. Разпоредбите на членове
10, 11 и 12 на тази Конвенция не се прилагат
към мерки, предприети до момента, освен
тези, относими към членове 7, 8 и 9 на тази
Конвенция.
3. Когато държава – страна по Конвенцията, е направила декларация съгласно параграф
2, конвенционалната зона на засегната държава
включва територията, включително териториалното море, на тази държава – страна по
Конвенцията.
4. Декларацията, направена по параграф 2,
има действие за държавата – страна по Конвенцията, ако е направена преди влизането в сила
на тази Конвенция за тази държава – страна,
при влизането в сила на Конвенцията. Ако декларацията е направена след влизането в сила
на тази Конвенция, за тази държава – страна,
ще има действие 6 месеца след получаването
є от Главния секретар.
5. Държава – страна, която е направила
декларация съгласно параграф 2, може да я
оттегли по всяко време чрез декларация за
оттегляне, адресирана до Главния секретар.
Декларацията за оттегляне има действие 6
месеца след получаването є от Главния секретар, освен ако декларацията не съдържа
по-късна дата.
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Член 4
Изключения
1. Тази Конвенция не се прилага за мерки,
които се предприемат съгласно Международната конвенция относно намесата в открито
море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт (1969 г.), във вида
є след приетите изменения или Протокола
относно намесата в открито море в случаи
на замърсяване с вещества, различни от нефт
(1973 г.), както е изменен.
2. Тази Конвенция не се прилага за военни
кораби или други кораби, чийто собственик
или оператор е държава, които се използват в
момента само за държавни нетърговски цели,
освен когато държавата реши друго.
3. Когато държава – страна по тази Конвенция, реши да приложи Конвенцията по
отношение на свои военни кораби или други
кораби, както е посочено в параграф 2, тя
уведомява за това Генералния секретар, като
посочва правилата и условията на нейното
приложение.
4. (а) Когато държава – страна по Конвенцията е направила декларация съгласно
чл. 3, параграф 2, следните разпоредби на
тази Конвенция не са приложими на нейната
територия, включително териториалното море:
(1) член 2, параграф 4;
(2) член 9, параграфи 1, 5, 7, 8, 9 и 10, и
(3) член 15.
(b) Член 9, параграф 4, доколкото е приложим към територията, включително териториалното море, на държава – страна, ще се
чете по следния начин:
Съгласно разпоредбите на националното
законодателство на засегнатата държава регистрираният собственик може да договаря
със спасител или друго лице изваждане на
потънало имущество, което е установено, че
съставлява опасност, за сметка на собственика. Преди започването на изваждането
засегнатата държава може да постави условия
за изваждане в рамките на необходимото
с цел осигуряване изваждането да протече
при спазване на условията за безопасност и
опазване на морската среда.
Член 5
Докладване за потънало имущество
1. Всяка държава – страна по тази Конвенция, задължава капитаните и операторите
на корабите, плаващи под нейно знаме, да
докладват незабавно на засегната държава за
претърпените от тези кораби морски произшествия, когато е налице потънало имущество.
Доколкото задължението за докладване по този
член е било изпълнено или от капитана, или
от оператора на кораба, другият не е длъжен
да прави същото.
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2. В доклада се посочват името и основното
място на дейност на регистрирания собственик
и се дава цялата необходима информация,
за да може засегнатата държава да определи
дали потъналото имущество представлява
опасност по чл. 6, включително:
(a) точното местонахождение на потъналото имущество;
(b) размерът, видът и конструкцията на
потъналото имущество;
(c) характерът на нанесените щети и състоянието на потъналото имущество;
(d) видът и количеството на товара, особено
наличието на опасни и вредни вещества, и
(e) количеството и видът на намиращите
се на кораба нефтопродукти, включително
корабно гориво и смазочни масла.
Член 6
Установяване на опасността
Когато установява дали дадено потънало
имущество представлява опасност, засегнатата страна взема предвид следните критерии:
(а) размер, вид и конструкция на потъналото имущество;
(b) дълбочина на морето в района;
(с) приливно-отливни колебания и течения
в зоната;
(d) особено чувствителни морски райони,
идентифицирани и съответно определени
в съответствие с насоките, приети от Организацията, или ясно определен район от
изключителната икономическа зона, където
са приети специални задължителни мерки
съгласно член 211, параграф 6 от Конвенцията
на ООН по морско право (1982 г.);
(е) близост до корабни маршрути или установени морски пътища;
(f) натовареност и честота на трафика;
(g) вид на трафика;
(h) вид и количество на товара и нефтопродуктите (например корабно гориво и
смазочни масла), намиращи се в потъналото
имущество, и най-вече възможните щети, в
случай че товарът или нефтопродуктите попаднат в морската среда;
(i) уязвимост на пристанищните съоръжения;
(j) преобладаващи метеорологични и хидроложки условия;
(k) подводна топография на зоната;
(l) височина на потъналото имущество над
или под повърхността на водата при минимален астрономически прилив;
(m) акустичен и магнитен профил на потъналото имущество;
(n) близост до инсталации в крайбрежните
води, тръбопроводи, телекомуникационни
кабели и други подобни съоръжения;
(o) други обстоятелства, които налагат
отстраняване на потъналото имущество.
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Член 7
Определяне на местонахождението
1. След като узнае за наличието на потънало имущество, засегнатата държава използва
всичк и възмож ни средства, вк лючително
съдействието на държави и организации, за
да предупреди спешно корабоплавателите и
съответните държави за вида и местонахождението на потъналото имущество.
2. Ако засегнатата държава има основания
да смята, че потъналото имущество представлява опасност, тя прави необходимото, за да
бъдат предприети всички възможни мерки за
установяване на точното местонахождение на
потъналото имущество.
Член 8
Обозначаване на потъналото имущество
1. Ако засегнатата държава установи, че
потъналото имущество представлява опасност,
тя прави необходимото, за да бъдат предприети
всички разумни мерки за обозначаването му.
2. При обозначаването на пот ъна лото
имущество се предприемат всички възможни
мерки, за да се гарантира, че обозначенията съответстват на международно приетата
система за разполагане на указателни буйове, използвана в района, където се намира
потъналото имущество.
3. Засегнатата държава публик у ва информация за обозначаването на потъналото
имущество чрез всички подходящи средства,
включително чрез подходящите навигационни
публикации.
Член 9
Мерки за улесняване на изваждането на
потънало имущество
1. Ако засегнатата държава установи, че
потънало имущество представлява опасност,
тя незабавно:
(а) уведомява държавата на регистрация на
кораба и регистрирания собственик;
(b) пристъпва към консултации с държавата
на регистрация на кораба и други държави,
засегнати от потъналото имущество, относно
мерките, които следва да бъдат предприети по
отношение на потъналото имущество.
2. Регистрираният собственик изваж да
потънало имущество, определено като опасно.
3. Когато потъналото имущество е определено като представляващо опасност, регистрираният собственик или друга заинтересована
страна предоставя на компетентния орган
на засегнатата държава доказателства за застраховка или друго финансово обезпечение
по чл. 12.
4. Регистрираният собственик има право
да сключи договор от името на собственика
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с който и да е спасител или с друго лице с
цел изваждане на определеното като опасно
потънало имущество. Преди да започне изваждането, засегнатата държава има право да
поставя условия относно изваждането само
доколкото това е необходимо за извършване
на изваждането по начин, който съответства
на съображенията за безопасност и опазване
на морската среда.
5. След започване на изваждането съгласно параграфи 2 и 4 засегнатата държава има
право да се намеси само доколкото това е
необходимо за ефективното му извършване по
начин, който съответства на съображенията
за безопасност и опазване на морската среда.
6. Засегнатата държава:
(а) определя разумен срок, в рамките на
който регистрираният собственик трябва да
отстрани потъналото имущество, отчитайки
характера на опасността, установена съгласно
условията на чл. 6;
(b) у ведом ява писмено рег ист ри рани я
собственик за поставения от нея срок, като
посочва, че ако регистрираният собственик не
отстрани потъналото имущество в рамките на
този срок, тя ще го отстрани за негова сметка;
(с) уведомява писмено регистрирания собственик, че възнамерява да се намеси незабавно, в случай че опасността стане особено
сериозна.
7. Ако регистрираният собственик не отстрани потъналото имущество в срока, установен в съответствие с параграф 6, буква „а“,
или ако не може да бъде установена връзка
с регист рирани я собственик, засегнатата
държава има право да отстрани потъналото
имущество по възможно най-подходящия и
бърз начин, съответстващ на съображенията
за безопасност и опазване на морската среда.
8. В сл у ча й че с е на ла гат незаба вн и
действия и засегнатата държава е уведомила съответно държавата на регистрация на
кораба и регистрирания собственик, тя има
право да отстрани останката по възможно
най-подходящия и бърз начин, съответстващ
на съображенията за безопасност и опазване
на морската среда.
9. Държавите – страни по тази Конвенция,
приемат подходящи мерки в националното си
законодателство, за да гарантират, че техните
регистрирани собственици спазват параграфи
2 и 3.
10. Държавите – страни по тази Конвенция,
дават съгласието си на засегнатата държава да
извърши действия по параграфи 4 – 8, когато
е необходимо.
11. Информацията по този член се предоставя от засегнатата държава на регистрирания
собственик, упоменат в доклада по член 5,
параграф 2.
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Член 10
Гражданска отговорност на собственика
1. С изключение на случаите по чл. 11
регистрираният собственик се задължава
да покрие разходите за определяне на местонахождението, обозначаване и изваждане
на потънало имущество, съответно по чл. 7,
8 и 9, освен ако регистрираният собственик
докаже, че морското произшествие, довело
до потъване на имущество:
(а) е резултат на война, размирици, гражданска война, бунт или природно явление
от извънреден, неизбежен и непреодолим
характер;
(b) е възникнало изцяло поради действие
или бездействие, извършени с намерение да
бъдат причинени щети от трета страна; или
(с) е възникнало изцяло поради небрежност
или друга неправомерна проява на правителство или друг орган, отговарящ за поддръжката
на светлините или други средства за навигационно осигуряване, при упражняването на
тази функция.
2. Нищо в тази Конвенция не засяга правото на регистрирания собственик да ограничи своята отговорност съгласно приложим
национален или международен режим, например Конвенцията относно ограничаване
на отговорността при морски искове, 1976 г.,
както е изменена.
3. Иск за разходите, посочени в параграф 1,
може да бъде заведен срещу регистрирания
собственик единствено в съответствие с разпоредбите на тази Конвенция. Това не засяга
правата и задълженията на държава – страна
по Конвенцията, която е направила декларация съгласно член 3, параграф 2, във връзка с
потънало имущество, намиращо се на нейна
територия, включително териториалното море,
освен определ яне на местонахож дението,
обозначаване и изваждане в съответствие с
тази Конвенция.
4. Нищо в този член не ограничава правото
на регрес спрямо трети страни.
Член 11
Изключване на гражданската отговорност
1. Регистрираният собственик не носи
отговорност по тази Конвенция за разходите по чл. 10, параграф 1, ако и доколкото
отговорността за такива разходи би била в
противоречие със:
(а) Международната конвенция за гражданска отговорност при щети от замърсяване с
нефт (1969 г.), както е изменена;
(b) Международната конвенция за гражданската отговорност и обезщетяването на вреди
във връзка с превоза на опасни и замърсяващи
вещества по море, 1996 г., както е изменена;
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(с) Конвенцията относно отговорността
на т рети ст рани в област та на ядрената
енергетика, 1960 г., както е изменена, или
Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда, 1963 г., във вида є след
приетите изменения; или национални закони,
уреждащи или забраняващи ограничаването
на отговорността за ядрени вреди; или
(d) Международната конвенция относно
гражданска отговорност за щети, причинени
от замърсяване с корабно гориво, 2001 г.,
както е изменена;
при условие че съответната конвенция е
приложима и в сила.
2. Доколкото мерките по тази Конвенция
се считат за спасяване на имущество съгласно
приложим национален закон или международна конвенция, този закон или конвенция
се прилага относно въпросите, свързани с
дължимите на спасителите възнаграждения
или компенсации, без оглед на правилата на
тази Конвенция.
Член 12
Задължителна застраховка или доказателства
за финансово обезпечение
1. Регистрираният собственик на кораб с
бруто тонаж 300 или повече тона, плаващ под
знамето на държава – страна по тази Конвенция, се задължава да поддържа застраховка
или друго финансово обезпечение – например гаранция от банка или друга подобна
институция – за покриване на задължения
по Конвенцията в размер, равен на размера
на задълженията, определен от приложимия
национален или международен режим, но
във всички случаи ненадвишаващ размера,
изчислен според член 6, параграф 1, буква
„б“ от Конвенцията относно ограничаване
на отговорността при морски искове, 1976 г.,
както е изменена.
2. За всеки кораб с бруто тонаж 300 или
повече тона съответният орган на държавата
на регистрация на кораба издава свидетелство
за наличието на действаща застраховка или
друго финансово обезпечение в съответствие
с разпоредбите на тази Конвенция, след като
бъде установено, че са спазени изискванията
по параграф 1. За кораби, регистрирани в
държави – страни по тази Конвенция, такива
свидетелства се издават или заверяват от съответния орган в държавата на регистрация на
кораба; за кораби, които не са регистрирани
в държави – страни по Конвенцията, те могат
да се издават или заверяват от съответния
орган в която и да е държава – страна по
Конвенцията. Свидетелството за задължител-
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на застраховка се изготвя според образеца,
даден в приложението към тази Конвенция,
и трябва да съдържа следните данни:
(а) име на кораба, отличителен номер или
букви и пристанище на регистрация;
(b) бруто тонаж на кораба;
(с) име и основно място на дейност на
регистрирания собственик;
(d) ИМО идентификационен номер на
кораба;
(е) вид и срок на обезпечението;
(f) име и основно място на дейност на
застрахователя или лицето, предоставящо
обезпечение, а ако е необходимо – и мястото
на дейност, където е сключена застраховката
или обезпечението;
(g) срок на валидност на свидетелството,
който не може да бъде по-дълъг от срока на
валидност на застраховката или обезпечението;
3. (а) Всяка държава – страна по тази Конвенция, има право да упълномощи призната
от нея институция или организация да издава
свидетелствата по параграф 2. Институцията
или организацията е длъжна да уведомява
държавата за всяко издадено свидетелство.
Във всички случаи държавата – страна по
Конвенцията, изцяло гарантира пълнотата и
верността на така издадените свидетелства
и се задължава да направи необходимото за
изпълнение на това свое задължение.
(b) Всяка държава – страна по тази Конвенция, уведомява Генералния секретар за:
(i) конкретните отговорности и условия,
свързани с упълномощаването на признатата
от нея институция или организация;
(ii) прекратяването на тези пълномощия;
(iii) датата на влизане в сила на пълномощията или на тяхното прекратяване.
Пълномощията влизат в сила не по-рано
от три месеца след датата на уведомяване на
Генералния секретар по този въпрос.
(с) И нс т и т у ц и я та и л и орга н иза ц и я та,
упълномощена да издава свидетелства по
този параграф, ще има като минимум право
да анулира свидетелства, ако условията, при
които са били издадени, престанат да са налице. Във всички случаи институцията или
организацията съобщава за такова анулиране
на държавите, от чието име са били издадени.
4. Свидетелствата се издават на официалния
език или езици на издаващата държава. Ако
използваният език не е английски, френски
или испански, текстът трябва да включва
превод на един от тези езици и по преценка
на държавата може да не се издава на нейния
официален език (езици).
5. Свидетелството се съхранява на кораба, а копие от него се предоставя на органа,
който води документацията за регистрацията
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на кораба, или, ако корабът не е регистриран
в държава – страна по тази Конвенция, на
органа, издал или заверил удостоверението.
6. Застраховката или финансовото обезпечение не отговарят на изискванията на този
член, ако по причини, различни от изтичането
на посочения в свидетелството по параграф
2 срок на валидност на застраховката или
обезпечението, действието им може да бъде
прекратено преди изтичането на три месеца
от датата, на която органът по параграф 6 е
уведомен за прекратяването, освен ако свидетелството е било предадено на този орган или
в рамките на въпросния срок е било издадено
ново свидетелство. Предходното се отнася и
за всякакви изменения, в резултат на които
застраховката или обезпечението престанат
да отговарят на изискванията на този член.
7. В съответствие с разпоредбите на този
член и съобразно одобрените от Организацията
указания относно финансовата отговорност
на регистрираните собственици държавата
на регистрация на кораба определя условията
за издаване и валидност на свидетелството.
8. Нищо в тази Конвенция няма да се тълкува като изискване към държава – страна по
нея, да не разчита на информация, получена
от други държави, Организацията или други
международни организации, относно финансовото положение на лицата, предоставящи
застраховка или финансово обезпечение за
целите на Конвенцията. В такива случаи
държава – страна по Конвенцията, разчитаща
на такава информация, не се освобождава от
отговорност като държава, издаваща свидетелство по параграф 2.
9. Свидетелствата, издадени и заверени
съгласно упълномощаване от държава – страна по тази Конвенция, се приемат от другите държави – страни по нея, за целите на
Конвенцията и се считат от другите държави – страни по нея, за свидетелства със същата
сила като издадените или заверените от тях
свидетелства, дори ако са били издадени или
заверени за кораби, които не са регистрирани
в държава – страна по Конвенцията. Всяка
държава – страна по Конвенцията има право
по всяко време да потърси консултация от
издаващата или заверяващата държава, ако
сметне, че посоченият в удостоверението
застраховател или гарант няма финансова
възможност да изпълни задълженията по
Конвенцията.
10. Искове за обезщетения по тази Конвенци я може да се пред явяват дирек тно
срещу застрахователя или предоставящия
финансово обезпечение за задълженията на
регистрирания собственик. В такъв случай
ответникът има право да направи възражени-
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ята (с изключение на фалит или ликвидация
на регистрирания собственик), които би имал
право да направи регистрираният собственик,
включително за ограничаване на отговорността съгласно приложимия национален
или международен режим. Освен това, дори
ако регистрираният собственик няма право
да ограничи своята отговорност, ответникът
има право да стори това в размер, равен на
размера на застраховката или финансовото
обезпечение по параграф 1. Също така ответникът има право да направи възражение,
че морското произшествие е било причинено
поради умишлено неправомерно действие от
страна на самия собственик, но ответникът
няма право да прави други възражения, които би могъл да направи в дело, заведено
срещу него от регистрирания собственик.
Във всички случаи ответникът има право да
поиска регистрираният собственик да бъде
привлечен по делото.
11. Никоя държава – страна по тази Конвенция, няма право да разрешава на кораб с
право да плава под нейно знаме, към който
е приложим този член, да извършва дейност
по което и да е време, ако няма издадено
свидетелство по алинеи 2 или 14.
12. В съответствие с разпоредбите на този
член всяка държава – страна по тази Конвенция, се задължава да направи необходимото
според националното си законодателство за
осигуряване на действаща застраховка или
друго обезпечение в посочения в параграф 1
размер за всеки кораб с бруто тонаж 300 или
повече тона, независимо къде е регистриран,
напускащ или влизащ в пристанище на нейна
територия, или напускащ, или пристигащ на
морско съоръжение в нейното териториално
море.
13. Независимо от разпоредбите на параграф 5 всяка държава – страна по тази Конвенция, има право да уведоми Генералния
секретар, че за целите на параграф 12 не
съществува задължението свидетелството по
параграф 2 да бъде съхранявано на кораба или
да бъде показвано при отправено поискване
към кораб, напускащ или влизащ в пристанище, или напускащ, или пристигащ на морско
съоръжение на нейна територия, при условие
че издаващата свидетелството по параграф 2
държава – страна по Конвенцията, е уведомила Генералния секретар, че поддържа в
електронен формат документация, достъпна
за всички държави – страни по Конвенцията,
удостоверяваща наличието на такова свидетелство и позволяваща на държавите – страни
по Конвенцията, да изпълнят задълженията
си по параграф 12.

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

14. Ако за кораб, собственост на държава – страна по тази Конвенция, не се поддържа
застраховка или друго финансово обезпечение,
съответните разпоредби на този член не се
прилагат за такъв кораб, но на кораба трябва
да има свидетелство, издадено от съответния
орган в държавата на регистрация, показващо,
че той е собственост на държавата и че задълженията на кораба са покрити в установените
в параграф 1 рамки. Това удостоверение трябва
да се доближава максимално до образеца по
параграф 3.
Член 13
Преклузивен срок
Правата за обезщетяване по тази Конвенция се погасяват, ако по нея не бъде заведен
иск до три години от датата на установяване
на опасността съгласно Конвенцията. В никакъв случай не може да бъде заведен иск
след изтичането на шест години от датата на
морското произшествие, в резултат на което
е потънало имущество. Когато морското произшествие се състои от поредица от събития,
шестгодишният период започва да тече от
датата на първото събитие.
Член 14
Изменения
1. Организацията свиква Конференция
на държавите – страни по Конвенцията, за
приемане на поправки или изменения към
Конвенцията по искане на не по-малко от
една трета от държавите – страни по Конвенцията.
2. Съгласието за обвързване с разпоредбите на тази Конвенция, изразено след датата
на влизане в сила на изменение към нея, се
приема, че се отнася за Конвенцията във вида
є след приетото изменение.
Член 15
Уреждане на спорове
1. При възникване на спор между две или
повече държави – страни по тази Конвенция,
относно нейното тълкуване или приложение
те се стремят да разрешат спора си преди
всичко чрез преговори, запитвания, посредничество, помирителна процедура, арбитраж,
съдебно споразумение, регионални агенции
или споразумения или други мирни средства
по техен избор.
2. Ако спорът не може да бъде уреден
в разумен период от време, не по-дълъг от
дванадесет месеца, след като дадена държава
е уведомила друга за съществуващия между
тях спор, тогава се прилагат, mutatis mutandis,
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разпоредбите за уреждане на спорове, залег
нали в Част XV, раздел 2 на Конвенцията на
ООН по морско право от 1982 г., независимо
дали държавите – страни в спора, са държави – страни по Конвенцията на ООН по
морско право от 1982 г.
3. Всяка процедура, избрана от държава – страна по тази Конвенция, и по Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. по
силата на чл. 287 от последната, се прилага
за уреждане на спорове по този член, освен
ако при ратифицирането, приемането или
одобряването на или присъединяването към
тази Конвенция или когато и да е след това
тази държава избере друга процедура по силата на чл. 287 с цел уреждане на спорове по
тази Конвенция.
4. При ратифицирането, приемането или
одобряването на или присъединяването към
тази Конвенция или когато и да е след това
всяка държава – страна по нея, която не е
страна по Конвенцията на ООН по морско
право от 1982 г., има право да избира чрез
писмена декларация едно или няколко от
средствата, предвидени в чл. 287, параграф 1
от Конвенцията на ООН по морско право от
1982 г., с цел уреждане на спорове по този
член. Член 287 се прилага за такава декларация, както и за всеки спор, по който такава
държава е страна, който не е обхванат от
действаща декларация. Съгласно приложения
V и VII към Конвенцията на ООН по морско
право от 1982 г. за целите на помирението
и арбитража такава държава има право да
номинира помирители и арбитражни съдии
за включване в списъците по Приложение V,
чл. 2 и Приложение VII, чл. 2 за уреждането
на спорове по тази Конвенция.
5. Декларация, направена по алинеи 3 и 4,
се депозира при Генералния секретар, който
предава копия от нея на държавите – страни
по тази Конвенция.
Член 16
Отношение към други конвенции и международни споразумения
Нищо в тази Конвенция не накърнява
правата и задълженията на която и да е
държава, произтичащи от Конвенцията на
ООН по морско право (1982 г.) и обичайното
международно морско право.
Член 17
Подписване, ратификация, приемане, одобряване и присъединяване
1. Тази Конвенция е открита за подпис в
Централата на Организацията от 19 ноември
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2007 г. до 18 ноември 2008 г., след което остава
открита за присъединяване:
(а) Държавите могат да изразят съгласието си за обвързване с разпоредбите на тази
Конвенция чрез:
(i) подписване без условие за последваща
ратификация, приемане или одобрение; или
(ii) подписване при условие за последваща ратификация, приемане или одобрение,
последвано от ратификация, приемане или
одобрение; или
(iii) присъединяване.
(b) Ратификацията, приемането, одобрението или присъединяването се извършват
чрез депозиране на съответния документ при
Генералния секретар.
Член 18
Влизане в сила
1. Тази Конвенция влиза в сила 12 месеца
след датата, на която 10 държави са я подписали без условие за последваща ратификация,
приемане или одобрение или са депозирали
при Генералния секретар документи за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.
2. За всяка държава, която ратифицира,
приеме, одобри или се присъедини към тази
Конвенция след изпълнение на условията за
влизане в сила по параграф 1, Конвенцията
влиза в сила 3 месеца след датата на депозиране
на съответния документ от такава държава,
но не преди Конвенцията да е влязла в сила
съгласно параграф 1.
Член 19
Денонсиране
1. Тази Конвенция може да бъде денонсирана
от държава – страна по нея, по всяко време
след изтичането на една година от датата, на
която е влязла в сила за тази държава.
2. Денонсирането се извършва чрез депозиране на съответен документ при Генералния
секретар.
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3. Денонсирането влиза в сила една година, след като Генералният секретар получи
документа за денонсиране или след посочен
в документа по-дълъг период.
Член 20
Депозитар
1. Тази Конвенция се депозира при Генералния секретар.
2. Генералният секретар:
(а) информира всички държави, които са
подписали или са се присъединили към Конвенцията, относно:
(i) всеки нов подпис или депозиране на
документ за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване и датата, на която
е станало това;
(ii) датата на влизане в сила на тази Конвенция;
(iii) депозирането на всеки документ за
денонси ра не на Кон вен ц и я та, датата на
депозиране и датата на влизане в сила на
денонсирането;
(iv) други декларации и уведомления, получени по Конвенцията;
(b) предава заверени за вярност с оригинала
копия от Конвенцията на всички държави,
които са я подписали или са се присъединили
към нея.
3. С влизането в сила на тази Конвенция
Генералният секретар предава заверено за
вярност с оригинала копие от текста на Генералния секретар на ООН за регистрация
и публикуване в съответствие с чл. 102 от
Устава на ООН.
Член 21
Езици
Тази Конвенция е създадена в единствен
оригинал, чиито текстове на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански
език имат еднаква сила.
Изготвена в Найроби на осемнадесетия
ден от месец май две хиляди и седма година.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за тази цел от своите
правителства, подписаха тази Конвенция.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Свидетелство за застраховка или друго финансово обезпечение по отношение на задължения за
изваждане на потънало имущество
Издава се в съответствие с разпоредбите на чл. 12 от Международната конвенция за изваждане
на потънало имущество от Найроби, 2007 (УК.С)
Име на
кораба

Бруто
тонаж

Отличителен
номер или
букви

ИМО
номер на
кораба

Пристанище
на регист
рация

Име и пълен адрес на основното
място на дейност на регистрирания
собственик
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Да послужи за удостоверяване на наличието по
отношение на гореспоменатия кораб на действаща
застрахователна полица или друго финансово
обезпечение в съответствие с изискванията на
чл. 12 от Международната конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007.
Вид обезпечение ........................................................
........................................................................................
Срок на обезпечението ...........................................
Име и адрес на заст раховател я(-ите) и/или
гаранта(-ите)
Име ................................................................................
Адрес ...........................................................................
Настоящото удостоверение е валидно до ...........
Издадено или заверено от правителството на ...
........................................................................................
(пълно название на държавата)
или
Когато държавата – страна по Конвенцията, се
възползва от условията на член 12, параграф 4,
тогава се използва следният текст:
Настоящият сертификат се издава въз основа на
упълномощаване от правителството на
.......................................................... (пълно наименование на държавата) от .............................................
(име на институцията или организацията).
Място:
Дата:
(подпис и длъжност на издаващото или заверяващото лице)

Пояснителни бележки:
1. Към наименованието на държавата може да се
допълни името на компетентния държавен орган
на страната, където се издава свидетелството.
2. Ако общата сума на обезпечението е осигурена от повече от един източник, се посочват
отделните суми от всички източници.
3. Ако обезщетението се осигурява под различни
форми, тези форми се изброяват.
4. В полето „Срок на обезпечението“ се посочва
и датата, от която обезпечението влиза в сила.
5. В полето „Адрес“ на застрахователя(-ите) и/
или гаранта(-ите) се посочва основното място на
дейност на застрахователя(-ите) и/или гаранта(ите). Ако е необходимо, се посочва и мястото на
дейност, където е сключена застраховката или
обезпечението.

Декларация по член 3, параграф 2
от Конвенцията:
„Република България декларира, че разширява
приложното поле на Международната конвенция
за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007, към потънало имущество, намиращо
се на нейна територия, включително в териториалното море, съгласно член 4, параграф 4 от
Конвенцията.“
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Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 43 от 2001 г. за железопътен превоз
на пътници, багажи и колетни пратки (обн.,
ДВ, бр. 86 от 2001 г.; доп., бр. 62 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 20 от 2010 г.)
§ 1. Член 24 се отменя.
§ 2. В чл. 29 се създава ал. 3:
„(3) Право на безплатен превоз във всички
категории влакове имат кучета водачи и кучета асистенти на лица с увреждания и лица с
ограничена подвижност, когато придружават
тези лица при пътуването им.“
§ 3. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. „Градски и крайградски услуги“ са
транспортни услуги, чиято главна цел е задоволяване на транспортните потребности на
даден град или агломерация, включително
трансгранична, а също и транспортните потребности между такъв град или агломерация
и околните райони.“
2. Създава се т. 13:
„13. „Кучета водачи и кучета асистенти на
лица с увреждания и лица с ограничена подвижност“ са кучета, обучени в специализирани
училища, което се доказва със сертификат за
преминато обучение, отличителна служебна
екипировка и знаци.“
§ 4. В § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение
и допълнение на Наредба № 43 от 2001 г. за
железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки (ДВ, бр. 20 от 2010 г.) се правят
следните изменение и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Член 6, параграф 2, членове 7, 14, 27, 28 и
29 от Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври
2007 г. относно правата и задълженията на
пътниците, използващи железопътен транспорт (Регламент (ЕО) № 1371/2007) се прилагат
от 4 декември 2014 г.“
2. В ал. 3 думите „2014 г., като този срок
може да бъде подновен два пъти за не повече
от 5 години всеки път“ се заменят с „2019 г.,
като този срок може да бъде подновен за не
повече от 5 години“.
3. Текстът на ал. 4 се изменя така:
„(4) До 3 декември 2019 г. разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г.
относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт, с
изключение на разпоредбите в ал. 1, не се
прилагат за международните железопътни
превози на пътници, при които значителна
част от услугата, включително най-малко
една спирка на предвидена в разписанието
гара, се извършва извън Европейския съюз.“
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Допълнителна разпоредба
§ 5. Наредбата въвежда чл. 3, т. 6 от Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване
на единно европейско железопътно пространство (ОВ, L 343 от 2012 г.).
Министър:
Ивайло Московски
3598

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилникa за организацията и дейността
на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (обн., ДВ,
бр. 54 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2011 г.,
бр. 62 от 2012 г.; доп., бр. 67 от 2013 г.; изм.,
бр. 108 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7 т. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 9, ал. 1 думата „предоставя“ се
заменя с „внася в“.
§ 3. В чл. 17, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „ЕГН“ се заменя с „както
и“, а думите „за българските граждани“ се
заличават.
2. Точка 2 се отменя.
3. В т. 3 думите „трите имена и ЕГН“ се
заменят с „имената“.
4. В т. 4 думите „трите имена и ЕГН“ се
заменят с „имената“.
§ 4. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 19, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. изложение на обстоятелствата, на които
се основава искането – данни за твърдяното
нарушение на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, с които
разполага лицето, подаващо искането, като
място и период на извършване на нарушението,
описание на деянието и други обстоятелства,
при които е било извършено;“.
§ 6. В чл. 20, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. трите имена и актуален адрес, както и
телефон на жалбоподателя, ако има такъв;“.
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашната т. 12 става т. 13.
2. Създава се нова т. 12:
„12. изготвя отговори по постъпили питания
за разясняване на закона;“.
§ 8. В чл. 25, ал. 2, т. 3 след думата „сигнали“ се добавя „по глава осма на АПК“.
И.д. председател:
Николай Николов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-592
от 25 май 2015 г.

за реда за организацията и разпределянето
на работното време, за неговото отчитане,
за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство,
времето за отдих и почивките на държавните
служители в Министерството на вътрешните
работи
Раздел I
Обща разпоредба
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
организацията и разпределянето на работното
време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно
време, режимът на дежурство, времето за
отдих и почивките на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по
§ 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
Раздел II
Продължителност на работното време
Чл. 2. (1) Нормалната продължителност на
работното време на държавните служители е 8
часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна
работна седмица.
(2) Положеният труд от държавните служители извън редовното работно време не може
да надвишава размера, предвиден в чл. 187,
ал. 7 ЗМВР.
Чл. 3. (1) За дейностите, чието изпълнение
изисква непрекъсваемост на работния процес,
работното време се организира в 8-, 12- или
24-часови смени.
(2) Поради спецификата на дейността в
Медицинския институт на Министерството
на вътрешните работи (МВР) може да се
определя и 6-часова смяна.
(3) За държавните служители в МВР е
възможно полагането на труд и през нощта
между 22,00 и 06,00 ч., като работните часове не следва да надвишават средно 8 часа за
всеки 24-часов период.
Чл. 4. (1) За държавните служители, които
изпълняват служебните си задължения при
специфични условия и рискове за живота и
здравето, се установява намалено работно
време.
(2) Въвеж дането на намалено работно
време за отделните длъжности се извършва
в съответствие с Наредбата за определяне на
видовете работи, за които се установява намалено работно време, приета с Постановление
№ 267 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ,
бр. 103 от 2005 г.).
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(3) Служителите, които имат право на намалено работно време по ал. 1, се определят
със заповед на ръководителя на структура
по чл. 37 ЗМВР след консултации с представителите на синдикалните организации,
Ведомствената служба по трудова медицина
и с комитета/групите по условията на труд
в съответната структура и в съответствие с
оценката на риска.
(4) За държавните служители по ал. 1 продължителността на работното време може да
бъде удължавана до 1 час над определеното
им намалено работно време.
Чл. 5. За държавните служители, с изключение на служителите по чл. 3 и 4, се
установява ненормиран работен ден.
Чл. 6. Времето за участие на държавните
служители в мероприятия по подготовка и
проверка на готовността на личния състав за
работа във военно време се включва в рамките на установените общи работни часове
за месеца.
Чл. 7. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, е от 08,30 до 17,30 ч. с един час обедна
почивка.
(2) Ръководителят по чл. 11 може да определя и друг начален и краен час на работния ден и обедна почивка за отделни звена,
работни екипи или отделни работни места,
когато характерът на работата изисква това,
като почивката за хранене не може да бъде
по-малко от 30 минути.
Чл. 8. Извънредният труд за държавните
служители не може да надвишава 280 часа
годишно и 70 часа на тримесечен период.
Чл. 9. (1) При полагане на труд извън
редовното работно време на държавните служители се осигурява не по-малко от 12 часа
непрекъсната междудневна почивка или 36
часа непрекъсната седмична почивка.
(2) По изключение се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален
размер, но не по-малко от 24 часа.
Чл. 10. (1) За държавните служители, които
изпълняват дейности, чието осъществяване
изисква специфична организация на работа,
ръководителят по чл. 11 или определено от
него длъжностно лице с ръководни функции
по предложение на преките ръководители на
съответните служители може да установява
време на разположение или режим на дежурство, които се определят със заповед за всеки
конкретен случай.
(2) По изключение времето на разположение или режимът на дежурство може да
се организира в седмични или месечни графици, които се изготвят и утвърждават по
реда на чл. 14, като се спазват изискванията
за непрекъснатата междудневна и седмична
почивка.
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(3) В графиците за дежурство не могат
да бъдат включвани държавни служители,
работещи на смени.
(4) За държавните служители, работещи
на смени, се определя време на разположение най-малко 12 часа след приключване на
работната смяна.
(5) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на
служителите се осигурява време за хранене,
което не може да бъде по-малко от 30 минути.
(6) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага
за държавните служители на Медицинския
институт на МВР при оказване на медицинска помощ.
Раздел III
Разпределяне на работното време
Чл. 11. (1) Ръководителите на структури по
чл. 37 ЗМВР регламентират със заповед разпределянето на работното време в отделните
звена в подчинените им структури, както и за
осъществяване на отделни служебни дейности
в подчинените им структури.
(2) Разпределянето на работното време в
звената, които са на пряко подчинение на
министъра на вътрешните работи или на
главния секретар на МВР, се определя със
заповед на министъра на вътрешните работи,
съответно със заповед на главния секретар
на МВР, по предложение на ръководителите
на съответните звена.
(3) За дирекциите в състава на главните дирекции и териториалните звена на структурите
на МВР разпределянето на работното време се
регламентира със заповед на ръководителите
по ал. 1 по предложение на директорите на
съответните дирекции и на ръководителите
на съответните териториални звена.
(4) Извън реда по а л. 3, за Столи чна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“, региона лните дирек ции
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и регионалните дирекции „Гранична
полиция“ разпределянето на работното време
се регламентира със заповед на директорите
им по предложение на ръководителите на
съответните звена.
Чл. 12. (1) В заповедта по чл. 11 се определят:
1. разпределянето на работното време на
служителите с установен ненормиран работен ден;
2. служителите, за които се установява
работа на смени и продължителността на
смените;
3. служителите, за които се установява
намалено работно време;
4. разпределянето на работното време за
държавните служители, изпълняващи дейности по административно обслужване на
граждани;
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5. видовете почивки, тяхната продължителност с начален и краен час и разпределянето
им в рамките на работното време;
6. времето за отдих;
7. времето за хранене – в случаите, когато
не може да бъде осигурено ползването на
почивки;
8. организацията за отчитане на отработеното време.
(2) Физиологичните почивки се посочват
отделно в заповедта по ал. 1.
Чл. 13. (1) Разпределянето на работното
време на смени се извършва при спазване
на нормативната уредба за организацията и
изпълнението на отделните служебни дейности в МВР.
(2) Ръководителят по чл. 11 може да установява 24-часови смени, когато численият
състав или изпълнението на отделни служебни
дейности не позволява организирането на
работата на 8-часови и 12-часови смени.
(3) С разпределянето на работните смени
се определя времето за хранене и времето
за отдих, както и физиологичните почивки.
(4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.
Чл. 14. (1) Работните смени се организират
в седмичен или месечен график, изготвен от
ръководителя на съответната структура или
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(2) При разп редел янет о на рабо т ни т е
смени в графиците по ал. 1 не се допуска
смесването на смени с различна продължителност в рамките на един отчетен период с
изключение на служителите, които извършват
охрана на дипломатически представителства,
на служителите от Специализирания отряд
за борба с тероризма (СОБТ) и служителите,
на които работното време е организирано на
24-часови работни смени.
(3) При разпределянето на работните смени в графиците по ал. 1 работното време на
всички служители се разпределя по начин, по
който да се спази изискването на чл. 2, ал. 1,
като не се надвишава установената нормална продължителност на работното време за
едномесечния период.
(4) Графиците по ал. 1 се утвърждават от
ръководителя по чл. 11 или от оправомощено
от него длъжностно лице с ръководни функции.
(5) Промени в утвърдения график се извършват по реда на ал. 1 – 4.
Чл. 15. (1) При разпределяне на работните смени или дежурствата на държавните
служители се осигуряват не по-малко от 12
часа непрекъсната междудневна почивка и не
по-малко от 36 часа непрекъсната седмична
почивка.
(2) По изключение при разместване на индивидуалните смени или дежурства се допуска
непрекъснатата седмична почивка да бъде в
намален размер, но не по-малко от 24 часа.
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(3) При нарушена 12-часова непрекъсната
междудневна почивка или 36-часова непрекъсната седмична почивка след приключване
на положения труд на служителя се осигурява
не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка или 36 часа непрекъсната
седмична почивка, като в заповедта за полагане на труд извън редовното работно време
или с отделна заповед на ръководителя на
структурата изрично се посочват дата и час
за явяване на работа.
Чл. 16. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може
да превишава:
1. общо за един календарен месец – 100 часа;
2. през почивни дни – 24 часа.
(2) На държавния служител не може да се
възлага да бъде на разположение или на дежурство в два последователни календарни дни.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат за държавните служители на СОБТ при
изпълнение на законоустановените дейности.
(4) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за
държавните служители на Медицинския институт на МВР при оказване на медицинска
помощ.
(5) Разпоредбите на ал. 1 и 2 по отношение
времето на разположение не се прилагат за
държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистическа дейност.
(6) Разпоредбите на ал. 1 и 2 по отношение
времето на разположение не се прилагат за
държавните служители на Главна дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“ и на областните дирекции на МВР при
изпълнение на законоустановените дейности
при бедствие по смисъла на Закона за защита
при бедствия.
Чл. 17. Държавните служители, командировани за изпълнение на служебни задължения,
спазват работното време на структурата или
звеното, в която са командировани.
Раздел ІV
Полагане на труд извън редовното работно
време
Чл. 18. (1) Държавните служители изпълняват служебните си задължения извън редовното работно време въз основа на заповед
за полагане на труд извън редовното работно
време, издадена от ръководителя по чл. 11
или оправомощено от него длъжностно лице
с ръководни функции.
(2) За държавните служители от звената на
пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР
заповедта по ал. 1 се издава от министъра на
вътрешните работи, съответно от главния секретар на МВР или от изрично оправомощени
от тях длъжностни лица.
(3) В случаите, когато служител, работещ
на смени, при обичайно изпълнение на служебните си задължения надвиши нормативно
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установения брой часове за отчетен едномесечен период, тези часове се компенсират
като труд извън редовното работно време и се
отчитат с протокол (приложение № 1), без да
се издава заповед по ал. 1, който се изготвя
и утвърждава по реда на чл. 23.
(4) Заповедта за полагане на труд извън
редовното работно време се издава за всеки
конкретен случай, не по-рано от пет работни
дни преди полагането на труда и в нея се посочват конкретните задачи, които ще бъдат
изпълнявани по време на полагането на труда.
Чл. 19. Заповедите за полагане на труд извън
редовното работно време от ръководителите
на структури по чл. 37 ЗМВР, както и от ръководителите на звената на пряко подчинение
на министъра на вътрешните работи или на
главния секретар на МВР се издават от:
1. министъра на вътрешните работи – за
главния секретар на МВР и ръководителите
на структурите на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи;
2. главния секретар на МВР – за ръководителите на структурите на пряко подчинение
на главния секретар на МВР;
3. заместник-минист ър на вът решните
работи съгласно определения му ресор – за
останалите ръководители на структури по
чл. 37 ЗМВР.
Чл. 20. В случаите, когато поради неотложност полагането на труд извън редовното
работно време е разпоредено устно, заповедта
по чл. 18 и 19 се издава в първия работен ден,
следващ деня, в който е положен трудът. По
изключение срокът за издаване на заповедта
може да бъде удължен, но не повече от 5
работни дни от деня на полагане на труда.
Раздел V
Отчитане и документиране на работното
време, времето на разположение, както и на
положен труд извън редовното работно време, между 22,00 и 06,00 ч. и на официални
празници
Чл. 21. (1) Работното време на държавните
служители, работещи на ненормиран работен
ден, се отчита в работни дни – подневно.
Часовете положен труд извън редовното работно време се отчитат ежемесечно в часове
за месеца, в който са положени.
(2) Работното време на държавните служители, работещи на смени, се изчислява и
отчита в часове, сумирано за едномесечен
период.
(3) Не се допуска сумирано изчисляване
на работното време за служители, работещи
на ненормиран работен ден.
Чл. 22. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на редовното
работно време;
2. времето за хранене;
3. времето за физиологични почивки;
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4. времето за провеждане на професионално обучение;
5. времето за инструктаж, отвод, приемане
и сдаване на смяната или дежурството;
6. времето за отдих;
7. фактически извършената работа по време
на разположение;
8. работа извън редовното работно време;
9. времето на дежурство;
10. времето на пътуване при командироване
след проведен инструктаж, когато в заповедта
за командироване е разпоредено по време
на пътуването да бъде изпълнявана задача,
свързана с някоя от дейностите по чл. 6, ал. 1,
т. 1 – 4 ЗМВР.
(2) Времето за обедна почивка и почивките
за хранене не са работно време.
Чл. 23. (1) За отработеното време от държавните служители, работещи на смени, за
отчетния период се изготвя протокол (приложение № 1).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от служителя, определен да изготвя графиците, и
се утвърждава от ръководителя по чл. 11 или
от оправомощено от него длъжностно лице с
ръководни функции до десето число на месеца,
следващ месеца на полагане на труда.
(3) Екземпляр от утвърдения протокол се
предоставя на съответното финансово звено
и на звеното „Човешки ресурси“.
Чл. 24. (1) Положеният труд извън редовното работно време и положените дежурства
от държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчитат в часове за
месеца, през който са положени, с протокол
(приложение № 2).
(2) Положени ят т руд извън редовното
работно време от държавните служители,
работещи на смени, се отчита в часове за
месеца, през който е положен, с протокол
(приложение № 3).
(3) Времето на дежурство и фактически
положеният труд през времето на разположение се отчитат и компенсират като труд
извън редовното работно време.
(4) Държавните служители, които работят
на смени, полагат дежурства, труд по време
на разположение и труд извън редовното работно време на основание чл. 20, се записват
в книга по образец (приложение № 4), в която
се посочват трите имена, ЕГН на държавния
служител, основание за полагане на труда,
дата на полагане на труда, начален, краен
час и общ брой часове на положения труд.
(5) Книгата по ал. 4 се води и съхранява
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(6) За длъжностно лице по ал. 5 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положен труд.
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(7) След отразяване на обстоятелствата
по ал. 4 съответният държавен служител и
длъжностното лице полагат подпис в книгата.
Чл. 25. (1) Протоколите по чл. 24 се изготвят от служител, определен със заповед
на ръководителя по чл. 11, и се утвърждават
от ръководителя по чл. 11 или от оправомощено от него длъжностно лице с ръководни
функции до десето число на месеца, следващ
месеца на полагане на труда.
(2) Екземпляр от утвърдения протокол заедно с копие на заповедта за полагане на труд
извън редовното работно време в случаите,
когато е издадена такава, се предоставят на
съответното финансово звено и на звеното
„Човешки ресурси“.
Чл. 26. (1) При сумирано отчитане на работното време общият брой на отработените
часове по график се сравнява с нормата работни часове за отчетния период, получена
от броя календарни работни дни за периода,
умножени по цифрата осем. Получените часове
над тази норма се отчитат като положен труд
извън редовното работно време.
(2) При ползване на отпуск независимо
от продължителността и вида му нормата за
отчетния период не се променя.
(3) В случаите, когато служителите, работещи на смени, са полагали труд по заповед,
положеният труд се отчита като труд извън
редовното работно време с протокол (приложение № 3).
Чл. 27. (1) За държавните служители от
структури с централизирани щатове и месторабота в териториални звена се съставя
отделен протокол, който се утвърждава от
ръководителя, по чиято писмена заповед е
положен трудът.
(2) Екземпляр от утвърдения протокол
заедно с копие на заповедта за полагане на
труд извън редовното работно време се предоставят за вписване в книгата по чл. 30, ал. 1
по местополагане на труда извън редовното
работно време.
Чл. 28. (1) В случаите, когато служител с
установен ненормиран ден е командирован в
структура, в която изпълнява служебните си
задължения на смени, отчитането на работното време за съответния месец се осъществява в структурата, от която е командирован
служителят.
(2) Ръководителят на приемащата структура или оправомощено от него длъжностно
лице изготвя справка за положения труд от
командирования служител до пето число на
месеца, следващ месеца на полагане на труда, и я изпраща на структурата, от която е
командирован служителят.
(3) В случаите по ал. 1 отработените часове
по време на командироването се сумират и се
сравняват с нормалната продължителност на
работното време по чл. 187, ал. 1 ЗМВР. Когато
общият брой отработени часове надхвърля
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нормалната продължителност на работното
време по чл. 187, ал. 1 ЗМВР, същите се компенсират с допълнително възнаграждение за
труд извън редовното работно време.
Чл. 29. (1) В случаите, когато изпълнението
на служебни задачи извън редовното работно
време налага пътуване до друго населено
място, заповедта за полагане на труд извън
редовното работно време се издава отделно
от заповедта за командироване.
(2) Когато периодът на командироване
включва дни на официални празници, които
попадат в работната седмица, отработеното
време през тези дни се отчита като труд извън
редовното работно време по реда на чл. 25.
Чл. 30. (1) Положеният труд извън редовното работно време се документира в специална
книга по образец (приложение № 5).
(2) Книгата по ал. 1 се води и съхранява
от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 11.
(3) За длъжностно лице по ал. 2 не може
да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане
на положен труд.
(4) Във всяка организационно или териториално обособена структура се води отделна
книга.
(5) Книгата по ал. 1 може да се води и на
електронен носител.
Чл. 31. (1) Отработеното време меж ду
22,00 и 06,00 ч., времето на разположение
и положеният труд по време на официални
празници се отчитат с протокол (приложение № 6).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от служителя по чл. 25, ал. 1 и се утвърждава от
ръководителя по чл. 11 или от оправомощено
от него длъжностно лице с ръководни функции
до десето число на месеца, следващ месеца
на полагане на труда.
(3) При отчитане на броя часове време на
разположение, труд между 22,00 и 06,00 ч. и
на официални празници, както и на положен
труд извън редовното работно време, в протоколите за отчитането им броят часове се
посочва само в цяло число.
Раздел VI
Компенсиране на положения труд извън редовното работно време
Чл. 32. (1) Положеният труд извън редовното работно време се компенсира при условията
и в размерите, определени в ЗМВР.
(2) Положени ят т руд извън редовното
работно време не може да надвишава размера за компенсиране, предвиден в чл. 187,
ал. 5 ЗМВР.
(3) За служителите, работещи на ненормиран работен ден, положеният труд извън
редовното работно време в работни дни се
компенсира с допълнителен платен годишен
отпуск съгласно чл. 189, ал. 1, т. 3 ЗМВР,
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като размерът на допълнителния отпуск се
определ я със заповед на ръководителите
по чл. 11.
Чл. 33. (1) Възнагражденията за труд извън редовното работно време се включват в
месечното възнаграждение и се изплащат в
месеца, следващ месеца, в който е положен
трудът, при своевременно предоставяне на
протоколите във финансовите звена.
(2) Положеният труд по време на дежурство се компенсира според часовете, които
надхвърлят редовното работно време.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Длъжностни лица с ръководни функции“
са държавни служители в МВР, които заемат
най-високата ръководна длъжност в рамките
на организационно обособената структура.
2. „Дежурство“ е специфична организация на работата при подневно отчитане на
работното време. През времето на дежурство
служителят се явява на работното си място и
изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.
3. „Смяна“ е времето, през което държавният служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график
при непрекъсваемост на работния процес.
4. „Време на разположение“ е времето,
през което служителят е на разположение
на ръководителя си извън работното място
с готовност при необходимост да изпълнява
служебните си задължения.
5. „Време за отдих“ е период от времето
през работната смяна или дежурство, в което
служителят възстановява трудовите си сили в
зоните и обектите на отговорност, но е длъжен да изпълнява служебните си задължения
в рамките на продължителността на смяната
или дежурството.
6. „Време за хранене“ е период от време
през работната смяна или дежурство не помалко от 30 минути, което ръководителят
определя на служителите за хранене, без да
бъдат прекъсвани изпълняваните задължения,
и се зачита за отработено време.
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7. „Обедна почивка“ или „Почивка за
хранене“ е период от време в рамките на
установен ненормиран работен ден, през
който служителят не изпълнява служебните
си задължения. В случаите, когато поради
служебна необходимост ръководителят на
съответната структура в МВР не може да
осигури ползването от служителя на обедна
почивка, ръководителят е длъжен да му осигури почивка за хранене. Обедната почивка
е един час, а почивката за хранене е не помалко от 30 минути.
8. „Непрекъсваем работен процес“ е процес, при който редовното работно време е
организирано на смени и изпълнението на
служебните задължения не трябва да се преустановява до смяната от следващия служител
без разрешение от съответния ръководител.
§ 2. Въвеждането на физиологичен режим
на труд и почивка се извършва в съответствие
с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за
условията, реда и изискванията за разработ
ване и въвеждане на физиологични режими
на труд и почивка по време на работа (ДВ,
бр. 54 от 1999 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 187, ал. 9 във връзка с ал. 8 и чл. 188, ал. 1
от Закона за Министерството на вътрешните
работи.
§ 4. С тази наредба се отменя Наредба
№ 8121з-407 от 2014 г. за реда за организацията
и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата
извън редовното работно време, режима на
дежурство, времето за отдих и почивките на
държавните служители в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 69 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 15 от 2015 г.).
§ 5. Заповедите по чл. 11 се издават от съответните ръководители в едномесечен срок
от влизане в сила на тази наредба.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 април
2015 г.
Министър:
Румяна Бъчварова
Приложение № 1
към чл. 18, ал. 3 и чл. 23, ал. 1

..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
(наименование на основната структура)
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
..............................................................
..............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
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ПРОТОКОЛ
за положен труд от държавни служители, работещи на смени в ....................................... за месец
.................. 20 .... г.
№

Име, презиме,
фамилия

ЕГН

Общо отработени
часове по график

Норма за периода

Часове за компенсиране с възнаграждение:
(4 – 5)

1

2

3

4

5

6

....................../.......................
.............................20 ......... г.
гр. ........................................

ИЗГОТВИЛ:
........................................................
........................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
Забележка. В графа № 6 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение, които за тримесечие
не надхвърлят ограничението от 70 часа.

Приложение № 2

към чл. 24, ал. 1
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
(наименование на основната структура)
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
..............................................................
..............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън редовното работно време и за времето на дежурство
от държавни служители с установен ненормиран работен ден в ...........................................
за месец ................... 20... г.
№

1

Име, прези- ЕГН
ме, фамилия
на служителя

2

3

....................../.......................
.............................20 ......... г.
гр. ........................................

№ и
дата на
заповедт а
или на
месечния
график
4

Дата на пола- Начален и кра- Брой отрабо- Брой часове
гане на труда ен час на пола- тени часове
за компенсиизвън редовгане на труда/ извън редовране със:
ното работно на дежурството ното работно възна- отпуск
време/на
време
граждежурството
дение
5

6

7

8

9

ИЗГОТВИЛ:
........................................................
........................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
Забележки: 1. Когато през месеца служител е положил повече от едно дежурство, данните за всяко дежурство се нанасят последователно едно под друго срещу името на служителя, без да е необходимо да се
отразяват самостоятелно с отделно посочване на същото име.
2. В графи № 8 и 9 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение или отпуск, които за
тримесечие не надхвърлят ограничението от 70 часа.
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Приложение № 3

към чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3
..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
(наименование на основната структура)
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
..............................................................
..............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за положен по заповед труд извън редовното работно време от държавни служители, работещи на
смени в ................................................ за месец .................. 20 .... г.
№ Име, презиме,
фамилия

1

2

ЕГН

3

Номер и дата Начален и краен Отрана заповедта
час на положе- ботени
за полагане
ния труд по
часове
на труда
заповедта
4

5

6

....................../.......................
.............................20 ......... г.
гр. ........................................

Общо отрабоЧасове за
тени часове компенсиране
за отчетния
с възнагражпериод
дение
7

8

ИЗГОТВИЛ:
........................................................
........................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
Забележка. В графа № 8 се посочват само часовете за компенсиране с възнаграждение, които за тримесечие
не надхвърлят ограничението от 70 часа.

Приложение № 4
към чл. 24, ал. 4

образец на лицева корица
М И Н ИС Т Е Р С Т В О Н А В ЪТ Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
К Н И ГА
за записване на държавните служители, които работят на смени, полагат дежурства, труд по време
на разположение и труд извън редовното работно време на основание чл. 20
Започната на ………………….……… 20 … г.
Завършена на …………………………. 20 … г.
брой страници ………… (словом ………………………………)
УТВЪРДИЛ:

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
2. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
3. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

.............................................................
.............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
образец на стр. 1

№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
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4. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
5. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
6. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
7. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
8. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
9. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
10. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
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№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………

№

Име, презиме, фамилия на служителя

ЕГН

Основание за полагане на
труда

Дата на полагане на труда/
на дежурството/
на протокола за отчитане

Начален и краен час на
полагане на труда

Брой часове

Подпис на служителя,
положил труда

Подпис на длъжностното
лице

образец на стр. 2 и следващи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приложение № 5
към чл. 30, ал. 1

образец на лицева корица
М И Н ИС Т Е Р С Т В О Н А В ЪТ Р Е Ш Н И Т Е РА Б О Т И
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
С П Е Ц И А Л Н А К Н И ГА
за отчитане на положен труд извън редовното работно време
Започната на …………………….…… 20 … г.
Завършена на ………………………… 20 … г.
брой страници ………… (словом ………………………………)
УТВЪРДИЛ:

КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
2. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
3. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)

.............................................................
.............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
образец на стр. 1

№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
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4. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
5. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
6. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
7. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
8. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
9. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
10. ………………………………………….............................……………........
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)
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№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
№ и дата на заповедта …….......................…………
образец на стр. 2 и следващи

№

Име,
презиме,
фамилия
на служителя

ЕГН

1

2

3

№ на
№ на
Дата на Брой чаБрой
Брой извънредни
Подпис
заповед прото- полагане сове труд часове часове за компен- на длъж
та за
кола за на тру- извън ревреме
сиране със:
ностнополага отчита- да/ на
довното
на раз- възнагр аж отпуск то лице
не на
не
дежурработно положедение
труд
ството
време
ние
4

5

6

7

8

9

10

11

Приложение № 6
към чл. 31, ал. 1

..........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
(наименование на основната структура)
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................
(наименование на съответната структура)
Рег. № .......................... Екз. № ......
............................................. 20 ...... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
..............................................................
..............................................................
(име, длъжност, подпис и печат)

ПРОТОКОЛ
за отчитане на отработеното време между 22,00 и 06,00 ч., времето на разположение и положения
труд по време на официални празници в .................................... за месец .................. 20 .... г.
№

1

Име, презиме,
фамилия на
служителя

ЕГН

2

3

....................../.......................
.............................20 ......... г.
гр. ........................................
Отп. в 3 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО
Екз. 3 – ЧР
3621

Дата на
полагане

Начален и
краен час

4

5

Брой часове
време
между
22,00 и
06,00 ч.
6

време на раз- труд на официположение
ални празници

7

8

ИЗГОТВИЛ:
........................................................
........................................................
(име, длъжност, подпис и печат)
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 14
от 28 май 2015 г.

за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6
„Развитие на стопанства и предприятия“ 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 6.1
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства
и предприятия“ 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. (1) Подпомагат се проекти, които
допринасят за постигане на целите, към които
е насочена подмярка 6.1 „Стартова помощ
за млади земеделски стопани“. Целите на
подмярката са:
1. улесняване и подпомагане процеса на
създаването на жизнеспособни и устойчиви
земеделски стопанства или поемането от
млади хора на вече съществуващи стопанства;
2. насърчаване на заетостта.
(2) Финансовата помощ по наредбата се
предоставя в съответствие с принципите на
добро финансово управление, публичност и
прозрачност.
Чл. 3. Финансовата помощ по наредбата
се предоставя при спазване на условията на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на
Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 4. (1) Финансовата помощ по тази
наредба е безвъзмездна и се предоставя за
създаване и развитие на стопанства на млади
земеделски стопани.
(2) Не се предоставя финансова помощ за
дейности, свързани с производството на тютюн.
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(3) Не се предоставя финансова помощ за
стопанства, в които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година,
в която е сключен договорът за предоставяне
на финансовата помощ.
Раздел II
Изисквания към кандидатите
Чл. 5. (1) Допустими за подпомагане са
кандидати, които са:
1. физически лица;
2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични
дружества с ограничена отговорност (ЕООД),
регистрирани по Търговския закон.
(2) Към датата на подаване на заявлението
за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от
1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.;
изм., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20
от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312
от 2007 г. на ВАС – бр. 23 от 2007 г.; Решение
№ 5821 от 2007 г. на ВАС – бр. 48 от 2007 г.;
изм., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г.,
бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43
и 63 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.);
2. са започнали да отглеждат животни в
собствен/нает животновъден обект и/или да
стопанисват земя с цел производството на
земеделска и животинска продукция;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен
обем (СПО) в границите меж ду левовата
равностойност на 8000 евро и 16 000 евро
включително;
4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското
стопанство земя;
5. са собственици и/или наематели на
животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че
развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от
Закона за малките и средните предприятия;
7. не са одобрени за подпомагане по реда
на тази наредба, по подмярка 4.1 „Инвестиции
в земеделски стопанства“ и/или подмярка
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“, и/или
по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки
земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020 от ПРСР 2014 – 2020 г.;
8. не са сключвали договор за отпускане
на финансовата помощ по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и
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не са били одобрявани за получаване на помощ
по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“ от
ПРСР 2007 – 2013 г.;
9. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“;
10. нямат изискуеми публични задължения
към държавата.
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати, които не са активни земеделски стопани
по смисъла на чл. 38б, ал. 2 и 3 от Закона
за подпомагане на земеделските производители и които след изтичането на 18 месеца
от настъпването за първи път на някое от
събитията по ал. 2, т. 1 и 2 продължават да
не са активни земеделски стопани.
(4) Условията по ал. 2, т. 1 и 2 се считат за
изпълнени, когато заявлението за подпомагане
е подадено не по-късно от 18 месеца, считано
от датата, на която е настъпило първото от
посочените в ал. 2, т. 1 и 2 събития.
(5) Не се считат за изпълнени условията
по ал. 2, т. 1 и 2, когато някое от събитията
е настъпило по-рано от 18 месеца от датата
на подаване на заявлението за подпомагане
по отношение на:
1. юридическо лице, чийто мажоритарен
дял от капитала се притежава/се е притежавал
от кандидат по ал. 1, и/или
2. едноличния собственик на капитала на
кандидата ЕООД или физическото лице – собственик на кандидата едноличен търговец, и/или
3. едноличен търговец, чието предприятие
се притежава/се е притежавало от кандидат
по ал. 1, т. 1.
(6) Когато икономическият размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се доказва с намерения
за засаждане/засяване на земеделски култури
през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в заявлението задължително
се посочват сроковете, в които ще се извърши
засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска
година не се допуска включване на животни
с намерение за придобиване, включване на
трайни насаждения с намерение за засаждане
с вкоренен по картонажен метод материал,
както и включване на ягоди с намерение за
засаждане.
(7) Договорите за наем и/или аренда по
ал. 2, т. 4 и 5, включени при определяне
на изискуемия минимален икономически
размер на стопанството от 8000 евро СПО,
трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване
на заявлението за подпомагане;
2. с минимален срок на действие пет години,
като към датата на подаване на заявлението
за подпомагане може да са изтекли не повече
от 18 месеца от срока.
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(8) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва
от кандидата:
1. с регистрирано правно основание за
ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители през
целия период, считано от датата на подаване
на заявлението за подпомагане до изтичане
на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените
територии, и/или режимите на защитените
зони, въведени със Закона за биологичното
разнообразие, за площите от стопанството,
които попадат в тях.
(9) Изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата
физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на едноличния
собственик на капитала на кандидата ЕООД.
(10) Лицата по ал. 1, т. 1 се подпомагат и
при условие, че:
1. са на възраст от 18 навършени до 40 на
вършени години (включително) към датата
на подаване на заявлението за подпомагане;
2. имат съответните професионални умения
и компетентности.
(11) Лицата по ал. 1, т. 2 се подпомагат и
при условие, че:
1. собственикът на капитала на ЕООД или
собственикът на предприятието на ЕТ е на
възраст от 18 навършени до 40 навършени
години включително към датата на подаване
на заявлението за подпомагане;
2. едноличният собственик на капитала/
собственикът на предприятието има съответните професионални умения и компетентности;
3. едноличният собственик на капитала на
ЕООД или собственикът на предприятието на
ЕТ няма изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“ и изискуеми
публични задължения към държавата;
4. едноличният собственик на капитала на
ЕООД или собственикът на предприятието
на ЕТ е физическо лице, което отговаря на
изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 и е единствен
управител на кандидата;
5. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в
несъстоятелност;
6. не са в производство по заличаване;
7. не са в производство по ликвидация.
(12) Изискването по ал. 11, т. 6 се отнася
за кандидати ЕТ, а по ал. 11, т. 7 за кандидати ЕООД.
(13) Когато кандидатът физическо лице,
едноличният собственик на капитала на ЕООД
или собственикът на предприятието на ЕТ не
отговаря на изискванията за професионални
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умения и компетентности, заявлението за
подпомагане може да бъде одобрено при условие, че тези изисквания ще бъдат изпълнени в
срок до 36 месеца от сключването на договора
за предоставяне на финансовата помощ, но
не по-късно от избрания период за проверка
изпълнението на бизнес плана.
(14) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица
съгласно приложение № 1.
(15) Не се счита за изпълнено условието
по ал. 2, т. 3, когато:
1. съпругът на кандидата физическо лице,
на едноличния собственик на капитала на
ЕООД или на собственика на предприятието
на ЕТ има отделно земеделско стопанство,
включително като собственик на ЕТ или ЕООД
и/или като притежател на мажоритарен дял
в юридическо лице, и общият икономически
размер на двете земеделски стопанства надвишава 16 000 евро СПО;
2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД, или собственикът на капитала
на кандидата ЕООД, или собственикът на
предприятието на кандидата ЕТ притежава
мажоритарен дял в юридическо лице, което
има отделно земеделско стопанство, както и
когато кандидатът е ЕООД и едноличният
собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или
ЕТ, и общият икономически размер на тези
земеделски стопанства заедно с икономичес
кия размер на земеделското стопанство на
кандидата надвишава 16 000 евро СПО.
(16) При изчисляване на общия начален
икономически размер на стопанството по
ал. 2, т. 3 се взема предвид цялата налична
в земеделското стопанство земя.
Чл. 6. (1) Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на
помощта – физическо лице, собственикът на
капитала на кандидата/ползвателя ЕООД или
собственикът на предприятието на кандидата/
ползвателя ЕТ, попада 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 298/1 от 26 октомври 2012 г.)
(Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012).
(2) Не се предоставя финансова помощ на
кандидати/ползватели:
1. при които кандидатът/ползвателят на
помощта – физическо лице, собственикът на
капитала на кандидата/ползвателя ЕООД или
собственикът на предприятието на кандидата/
ползвателя ЕТ, е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за предотвратяване и установяване
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на конфликт на интереси с лице, заемащо
публична длъжност в Управляващия орган
на ПРСР 2014 – 2020 или в Разплащателна
агенция (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.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1
и 2 се доказва от задължените лица със:
1. декларация по приложение № 2, попълнена към датата на кандидатстването;
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.
(4) Не се предоставя 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. Същото изискване се отнася и за едноличния собственик на
капитала на кандидат ЕООД и собственика
на предприятието на кандидата ЕТ.
Чл. 7. (1) Не се предоставя финансова
помощ:
1. на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение на случаите
на съпружеска имуществена общност;
2. на кандидати /ползватели на помощта,
които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и
средните предприятия 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 в
тази наредба максимални размери.
(2) Не се дава предимство, а даденото
предимство се отнема в случаите, когато
бъде установено, че кандидат за подпомагане
е създал изкуствено условията, необходими
за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и
действащото законодателство в областта на
селското стопанство.
Раздел III
Финансови условия
Чл. 8. Финансова помощ се предоставя
в рамките на наличните средства по ПРСР
2014 – 2020 г.
Чл. 9. (1) Общият размер на финансовата
помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.
(2) Финансовата помощ се предоставя за
максимален срок пет години при условие, че
представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно.
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Чл. 10. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата
равностойност на 12 500 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова
помощ;
2. второ плащане в размер на левовата
равностойност до 12 500 евро – когато след
извършена проверка РА установи точното
изпълнение на бизнес плана.
Чл. 11. Срокът за изпълнение на бизнес
плана се определя в договора за предоставяне
на финансовата помощ в съответствие със
заложената в бизнес плана крайна дата на
периода за проверка.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 12. Дейностите по проектите трябва да
се осъществят на територията на Република
България.
Чл. 13. (1) Проектите се оценяват при
спазване на критерии за подбор. Критериите
за подбор са:
1. проекти, подадени от кандидати, които
имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство,
ветеринарната медицина и/или икономическо
образование със земеделска насоченост;
2. проекти за дейности, които се изпълняват
в сектор „Животновъдство“ и/или в сектор
„Плодове и зеленчуци“;
3. проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към
биологично производство или са преминали
към биологично производство на земеделски
продукти и храни по смисъла на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от
20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
4. проекти, при изпълнението на които се
създават заетост и нови работни места.
(2) Условието по ал. 1, т. 1 се счита за
изпълнено и когато проектите са подадени
от кандидати ЕООД/ЕТ, чиито собственици
на капитала/предприятието към датата на
подаване на заявлението за подпомагане имат
завършено средно или висше образование в
областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование
със земеделска насоченост.
(3) При оценяването по критерия за подбор
по ал. 1, т. 2 се спазват следните условия:
1. при изчисляване на СПО на отглежданите към датата на кандидатстване животни
не се включва частта от СПО, формирана от
отглежданите червени калифорнийски червеи,
която надхвърля 25 на сто от началния икономически размер на стопанството;
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2. при изчисляване на СПО на планираните за увеличение животни не се включва
частта от СПО, формирана от планираните за
увеличение червени калифорнийски червеи,
която надхвърля 25 на сто от общия икономически размер на стопанството, с който се
планира да се увеличи СПО към крайната
дата на периода на проверка изпълнението на
бизнес плана спрямо началния икономически
размер на стопанството;
3. за увеличение на СПО на стопанството,
изцяло свързано с отглеждане на животни и/
или култури от сектор „Плодове и зеленчуци“,
се счита такова увеличение на икономическия
размер на стопанството, при което нарастването се формира изцяло от животни и/или
култури от сектор „Плодове и зеленчуци“ и
увеличението на СПО, формирано от червените калифорнийски червеи, е не повече от
25 на сто от общия икономически размер
на стопанството, с който се планира да се
увеличи СПО към крайната дата на периода
на проверка изпълнението на бизнес плана
спрямо началния икономически размер на
стопанството.
(4) Условието по ал. 1, т. 3 се счита за изпълнено, когато част или всички площи/животни
в стопанството на кандидата са в процес на
преход към биологично производство или са
сертифицирани за биологично производство
на земеделски продукти и храни по смисъла
на Регламент (ЕО) № 834/2007.
(5) Условието по ал. 1, т. 4 се счита за
изпълнено, когато кандидатът е отбелязал в
бизнес плана средния списъчен брой на наетия
от него персонал за периода от създаване на
стопанството до месеца, предхождащ датата
на кандидатстване, и при изпълнение на
дейностите по проекта планира увеличение
на средния списъчен брой на персонала, изчислено съгласно Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала,
утвърдена от Националния статистически
институт (НСИ) със Заповед № РД-07-21 от
31.01.2007 г. на председателя на НСИ, като
в увеличението не се включва заетостта на
кандидата/ползвателя физическо лице, на
собственика на предприятието на кандидата/
ползвателя ЕТ или на едноличния собственик
на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД.
(6) Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени
в приложение № 3 и се преценява към датата
на подаване на заявлението за подпомагане
съобразно приложените към него документи
и заявени данни.
(7) Когато проектът е бил оценен по кри
териите за подбор, посочени в ал. 1, т. 2
и/или 3, кандидатът е длъжен да поддържа
съответствие с всеки един от критериите, на
които е отговарял проектът му, през целия
период, считано от датата на подаване на за-
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явлението за подпомагане до изтичане на пет
години от датата на сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ.
(8) Когато проектът е бил оценен по критерия за подбор, посочен в ал. 1, т. 4, кандидатът е длъжен да запази съществуващия и
деклариран към датата на подаване на заявлението за подпомагане среден списъчен брой
на персонала през целия период, считано от
датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ. В тези случаи кандидатът
се задължава да поддържа и увеличения среден списъчен брой на персонала за периода
от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявка за второ плашане, до изтичане на пет
години от датата на сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 14. (1) Кандидатите представят бизнес
план по образец съгласно приложение № 4
за развитие на стопанството за максимален
период от пет години.
(2) Изпълнението на бизнес плана по ал. 1
трябва да започне до девет месеца, считано
от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Когато кандидатът отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 10, т. 2 или ал. 11, т. 2,
не се изисква информация в бизнес плана
и поемане на задължение за придобиване
на необходимите професионални умения и
компетентности, с изключение на базовото
обучение по основните проблеми по опазване
компонентите на околната среда в земеделието.
(4) Когато кандидатът е заявил, че проектът му отговаря на критерия за подбор по
чл. 13, ал. 1, т. 4, в бизнес плана трябва да
се посочи задължително средният списъчен
брой на персонала, нает в стопанството за
периода от датата на създаването му до месеца, предхождащ датата на кандидатстване,
както и планираното нарастване на средния
списъчен брой на персонала, нает във връзка
с изпълнението на проекта.
Чл. 15. (1) Бизнес планът трябва да доказва:
1. ж изнеспособност та на земеделското
стопанство за периода по чл. 14, ал. 1;
2. увеличаване на икономическия размер
на с т опа нс т во т о сп ря мо п ървонача л н и я
размер с най-малко левовата равностойност
на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до
изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото
изпълнение.
(2) Бизнес планът трябва да показва, че
кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност
на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от
датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното
увеличение по ал. 1, т. 2.
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(3) Бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната
стопанска година, в която кандидатът планира
да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението
му, както и информация за минималния брой
на растенията на единица площ за овощни
видове, лозя, многогодишни етеричномаслени
култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и
мента), маточници и разсадници за трайни
насаждения и декоративни култури. Когато
се налага промяна на посочените срокове за
засаждане/засяване или на минималния брой
на растенията на единица площ, кандидатът е
длъжен да уведоми РА като попълни уведомление за промяна по образец, публикувано
на електорната страница на РА, като изложи
мотивите, наложили промяната.
(4) Разплащателна агенция има право в
случаите по ал. 3 да изиска от кандидата
допълнително да представи становище от
дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнес плана
информация с обичайните агротехнически
практики, съобразени с вида на културите,
спецификите на съответната климатична или
почвена област, както и с избраната схема на
засаждане/засяване. Кандидатът трябва да
представи и копие на дипломата за завършено
висше образование на агронома.
(5) Видовете дейности и/или инвестиции
в дълготрайни материални и нематериални
активи, включени в бизнес плана, трябва
да съответстват на конкретната дейност на
стопанството.
(6) Бизнес планът задължително включва
поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи.
Чл. 16. (1) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или
предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на
земеделския стопанин, издадена по реда на
Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят
за текущата стопанска година спрямо датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
(2) Допустимият период за създаване на
овощни трайни насаждения е от 1 ноември
до 14 април на стопанската година. Когато
овощните трайни насаждения са засети по
вкораненен по картожен метод материал, както
и ягоди, допустимият период е цялата година.
Чл. 17. (1) Когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемите и мерките
за директни плащания, се извършва сравнение
между последно заявената за подпомагане по
тези схеми и мерки площ и земеделската земя,
която е декларирал, че участва в изчислението
на икономическия размер на стопанството по
чл. 5, ал. 2, т. 3.
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(2) Не се предоставя финансова помощ,
когато при сравнението по ал. 1 се установи
разлика между размера на площите в размер, надвишаващ 3 на сто, и кандидатът не
е представил в указания срок мотивирана
писмена обосновка, придружена с подкрепящи я доказателства, относно причините за
тази разлика.
Чл. 18. (1) След сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ не се
допуска промяна в бизнес плана, свързана със
замяна на заложените за отглеждане животни
(с изключение на подмяна/замяна на един
вид дребен рогат добитък с друг вид такъв)
и основни земеделски култури, с изключение
на преминаване от един вид едногодишни
култури в друг вид едногодишни култури.
Включването в стопанството на допълнителни
и непосочени в бизнес плана видове култури
и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на РА.
(2) Промяната на вида на отглежданите
земеделски култури по ал. 1 е допустима
само в случаите, когато заложените в бизнес
плана инвестиции в дълготрайни материални
и нематериални активи могат да се използват за отглеждането и на новите земеделски
култури, освен ако не се извърши съответна
промяна и във вида на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите
земеделски култури по ал. 1 е допустима само
в случаите, когато това не води до несъответствие с изисквания по чл. 13, ал. 7.
Чл. 19. Дейностите и инвестициите по
проекта, за които се изисква лицензиране,
разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно
действащото законодателство, се подпомагат
само в случай, че кандидатът/ползвателят е
представил съответните лицензи, разрешения
и/или регистрация.
Чл. 20. За спазване на изискването по
чл. 15, ал. 6 не се признават дълготрайни
материални и нематериални активи:
1. които кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на кандидата
ЕООД или собственикът на предприятието
на кандидата ЕТ е придобил от своя съпруг
и/или от роднини по права линия – без ограничения, и/или от роднини по сватовство от
първа степен, както и/или от юридическо
лице, чийто мажоритарен дял от капитала
се притежава от кандидата ЕООД или ЕТ,
кандидата физическо лице, собственика на
капитала на кандидата ЕООД или собственика
на предприятието на кандидата ЕТ;
2. финанси рани по ПРСР 2014 – 2020,
ПРСР 2007 – 2013 и/или други програми за
подпомагане с национални средства и/или
средства на ЕС.
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Чл. 21. Доп уст ими за подпомагане са
проекти, които при оценяването са получили
най-малко 10 точки, съгласно критериите за
подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 3.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към документите и реда
за кандидатстване
Чл. 22. (1) Документите, приложени към
заявлението за подпомагане и към заявката за
плащане, както и представените от кандидатите/ползвателите при допълнително искане
от РА, трябва да бъдат:
1. представени в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата/ползвателя; в случай на представяне
на заверени от кандидата/ползвателя копия
на документи оригиналите се осигуряват за
преглед от служител на РА;
2. подадени лично от кандидата/ползвателя;
3. представени на български език; 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
документът е издаден в държава – страна по
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г.
(ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 47 от
2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 45
от 2001; попр., бр. 17 от 2014 г.), и между нея
и Република България има договор за правна
помощ, документът трябва да е представен
съгласно разпоредбите на двустранния договор.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага
за ползватели на помощта, които трябва да
подадат заявка за второ плащане и за които
е настъпила временна неработоспособност,
налагаща болничен престой, поради: общо
заболяване, злополука, професионална болест, лечение в чужбина, санаторно-курортно
лечение, карантина, гледане на болен или на
карантиниран член от семейството, належащо
придружаване на болен член от семейството
за медицински преглед, изследване или лечение в същото или в друго населено място,
в страната или в чужбина; бременност и
раждане. Временната неработоспособност се
удостоверява с болничен лист, представен в
РА до три дни след датата на издаването му.
(3) В случаите по ал. 2 документите по
ал. 1 могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично
пълномощно.

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

Чл. 23. (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 и бюджета на подмярката за
съответния период на прием.
(2) 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 (МЗХ) и РА и на общодостъпно
място в областните дирекции на Държавен
фонд „Земеделие“ и в областните дирекции
„Земеделие“.
(3) При вземане на решение за прекратяване на приема на заявления за подпомагане
съобщението се публикува най-малко 10 ра
ботни 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“.
(4) 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 ка
лендарни дни от определената крайна дата на
приема на електронните страници на МЗХ и
РА и на общодостъпно място в областните
дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и
областните дирекции „Земеделие“.
Раздел II
Процедура за разглеждане на заявления за
подпомагане
Чл. 24. (1) Кандидатите за финансово
подпомагане подават в областната дирекция
на Държавен фонд „Земеделие“ по местонахождение на стопанството заявление за
подпомагане по образец съгласно приложение
№ 5, към което задължително прилагат документите, посочени в приложение № 6. Когато
стопанството на кандидата се намира на
територията на различни областни дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“, заявлението
за подпомагане се подава в една от тях по
избор на кандидата.
(2) Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва
преглед на документите в присъствието на
кандидата.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“
връща документите на кандидата заедно с
писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право
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в рамките на определения със заповедта по
чл. 23, ал. 1 краен срок да подаде заявление
за подпомагане, придружено с документите,
посочени в приложение № 6.
(4) В случаите по ал. 3 заявлението за
подпомагане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документ, 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. В тези
случаи 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. 25, ал. 2, като писмено посочва
мотивите и забележките си.
(5) Приетите заявления за подпомагане
получават уникален идентификационен номер
с отбелязани дата, час и минута.
(6) Възможността за подаване на заявления
за подпомагане по електронен път се предвижда изрично в заповедта по чл. 23, ал. 1,
като в нея задължително се съдържат указания
към кандидатите за финансово подпомагане
относно реда и начина на подаването на заявленията за подпомагане по електронен път.
Чл. 25. (1) В срок до три месеца от крайната
дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за подпомагане;
2. извършва проверка (включително посещение и/или проверка на място) за допустимост за подпомагане след установяване на
фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място и/или проверката на място се извършва в присъствието
на кандидата, с изключение на случаите по
чл. 22, ал. 2 и при спазване на изискванията
на чл. 22, ал. 3;
б) след приключване на посещението/проверката на място служителят на РА представя
протокола/контролния лист с резултатите от
посещението/проверката на място 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/контролния
лист по буква „б“ се предоставя на кандидата
веднага след приключване на посещението/
проверката на място;
3. к ласи ра доп ус т и м и т е за я влен и я за
подпомагане, съгласно получените точки по
критериите за подбор, определени в приложение № 3;
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4. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ
за установяване на фактическо съответствие
с представени документи и заявени данни.
(2) В случай на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява
с мотивирано писмо кандидата, който в срок
до 10 работни дни от уведомяването може
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне
на допълни телно изискани те док у мен т и,
включително документи, извън посочените
в приложение № 6. 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.
(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 страна на кандидата;
2. при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или
институции – до датата на получаването му;
3. се провежда контролна проверка въз
основа на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките,
правилата за проверките, обезпеченията и
прозрачността (ОВ, L 255/59 от 28 август
2014 г.), наричан по-нататък „Регл амент за
изпълнение (ЕС) № 908/2014“, с един месец;
4. в резултат от действията по ал. 1 са
събр ани 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.
(4) В случаите, когато заявлението за подпомагане е обект на допълнителни проверки
от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или
Държавен фонд „Земеделие“, и/или външни
институции, се издава заповед за спиране на
процедурата по обработка на заявлението.
Срокът за обработка се удължава с времето,
необходимо за приключване на проверката,
но не повече от един месец.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2, 3 и 4 и ал. 4
производството по обработка на заявлението
за подпомагане се спира със заповед на из-
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пълнителния директор на РА, а в случаите
на упълномощаване – директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“, която се изпраща 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.
(7) Когато кандидатът е уведомен от РА
за 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 документите, 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
преди крайния срок на съответния прием.
(9) Не се допуска коригиране или поправяне
на заявленията за подпомагане и приложените
към тях документи извън случаите, посочени в чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г.
за определяне на правилата 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 от 31 юли 2014) (Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 г.).
Чл. 26. (1) Постъпилите заявления за подпомагане се оценяват съгласно критериите за
подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 3. Съответствието с критериите за
подбор се преценява към датата на подаване
на заявлението за подпомагане съобразно
заявлението за подпомагане и приложените
към него 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. 23, ал. 1 за
съответния период на прием.
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Чл. 27. (1) Заявлението за подпомагане
може да полу чи отказ за финансиране в
случай на:
1. нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота, и/или несъответствие
на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по
чл. 25, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите, дейностите
и изискванията, определени с тази наредба;
3. неотстраняване на непълнотите, неяснотите или пропуските, включително непредставяне на изисканите документи в срока по
чл. 25, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по подмярката
за финансиране на подаденото заявление за
подпомагане, определен в заповедта за прием
на заявления;
5. несъответствие на проекта с минималния
брой точки, посочен в чл. 21;
6. установяване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 6, ал. 1 и/или 2, както и
при непредставяне на някой от документите
в срока по чл. 28, ал. 1;
7. установено при извършване на проверка/
посещение на място неспазване на заложените в бизнес плана срокове за засяване/
засаждане на земеделските култури, когато
при изчислението на икономическия размер
на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3 са включени намерения за засаждане/засяване на
земеделски култури през текущата спрямо
кандидатстването стопанска година и тези
срокове са изтекли след срока по чл. 25, ал. 1
или когато след засаждането/засяването на
земеделските култури в посочените срокове
е установено несъответствие с изискването
по чл. 5, ал. 2, т. 3.
(2) В случаите на отказ за финансиране на
подаденото заявление за подпомагане на някое
от основанията, посочени в ал. 1, кандидатът
има право да кандидатства отново по реда
на тази наредба.
Чл. 28. (1) Преди издаване на заповед за
одобрение РА изисква от кандидата, който в
срок от 10 работни дни от уведомяването му
за това трябва да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, от едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД,
от представляващия ЕТ или ЕООД, издадено
най-рано 4 месеца преди представянето му;
2. декларация по приложение № 2.
(2) След получаване на документите в срока по ал. 1 изпълнителният директор на РА,
а в случаите на делегиране – директорът на
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“, се произнася със заповед
за одобрение или отхвърляне на заявлението
за подпомагане.
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(3) Заповедта за одобрение съдържа и данни
за изчисления от РА икономически размер
на стопанството, измерен в СПО. В тези
случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 15,
ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде
проверявано спрямо началния икономически
размер на стопанството, посочен в заповедта
за одобрение, или спрямо резултата от проверките от страна на РА в случаите, когато
периодът на засяване /засаждане е след датата
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
(4) Заповедта за отказ от финансиране
на заявлението за подпомагане подлежи на
оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение
на заявлението за подпомагане кандидатът
трябва да подпише договор за предоставяне
на финансовата помощ.
(6) Договорът по ал. 2 урежда правата,
задълженията и отговорностите на страните, включително условията за извършване
на допълнителни проверки при съмнения за
създадени изкуствени условия за получаване
на предимство и основанията за изискуемост
на финансовата помощ.
(7) При неявяване на кандидата за подписване на предложения му проект на договор за
предоставяне на финансова помощ в срока по
ал. 5 той губи правото на подпомагане по подаденото заявление за подпомагане и може да
кандидатства отново по реда на тази наредба.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 29. В срок до два месеца от сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ с ползвателя РА извършва първото
плащане по чл. 10, т. 1, с изключение на
случаите по чл. 32.
Чл. 30. (1) Когато ползвател на финансовата
помощ е ЕООД, първото плащане по чл. 10, т. 1
не се извършва преди сключването на договор
за поръчителство между РА и едноличния
собственик на капитала на ползвателя, с който
поръчителят се задължава пред кредитора (РА)
да отговаря за точното изпълнение на всички
нормативни и/или договорни задължения на
ползвателя, като обезпечава вземането на РА,
което може да възникне при неизпълнение
на тези задължения, до размера на сумата
по договора за предоставяне на финансова
помощ. Поръчителят трябва да се яви пред
съответната областна дирекция на Държавен
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фонд „Земеделие“ в срок до 10 работни дни
от сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ, за да подпише предложения му проект на договор за поръчителство.
Първото плащане по договора за предоставяне
на финансова помощ се изплаща в срока по
чл. 29, а в случаите на забавяне по основателни причини на представянето на договора за
поръчителство – в срока по чл. 29, удължен
с времето на забавяне.
(2) Срокът на задължението по договора
за поръчителство по ал. 1 трябва да покрива
периода от пет години, считано от сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ, удължен с шест месеца.
Чл. 31. Когато при изчисление на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2,
т. 3 са включени намерения за засаждане/
засяване на земеделски култури и заложените
в бизнес плана срокове за засяването/засаждането изтичат след датата на сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ, РА изплаща първото плащане в срок до
един месец от приключване на проверката/
посещението на място и само при условие,
че е установено спазване на заложените в
бизнес плана срокове за засяване/засаждане
на земеделските култури и съответствие с
изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3.
Чл. 32. (1) Проверката/посещението на
място по чл. 31 цели да установи изпълнение в
цялост на намеренията на кандидата за засаждане/засяване на земеделските култури през
текущата спрямо датата на кандидатстване
стопанска година, като се взимат предвид и
постъпилите писмени уведомления за промяна
на крайните срокове за засяване/засаждане и
основателността на изложените от одобрения
кандидат причини, които са наложили тази
промяна.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че ползвателят не е засял/засадил
културите след изтичане на посочените в
бизнес плана срокове и/или площта и/или
видът на засетите/засадените култури водят
до несъответствие с изискването по чл. 5,
ал. 2, т. 3, РА прекратява едностранно и без
предизвестие сключения договор за предоставяне на финансова помощ.
(3) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че одобреният кандидат е спазил
посочените в бизнес плана срокове за засаждане/засяване на културите и е налице
съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2,
т. 3, РА писмено го уведомява за установения въз основа на проверката икономически
размер на стопанството, измерен в СПО. В
тези случаи задължителното нарастване на
икономическия размер на стопанството по
чл. 15, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще
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бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, установен по
реда на този член.
Чл. 33. (1) През целия период от сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ до изтичане на срока за подаване на
заявка за второ плащане РА има право да
извършва проверки, включително и проверка/посещение на място, с цел да установи
фактическо съответствие на представения от
ползвателя бизнес план и заложените в него
данни и показатели с действителните такива.
Резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на подадената
заявка за второ плащане и при преценката за
съответствието между одобрения бизнес план
и заложените в него данни и показатели и
тяхното реално изпълнение.
(2) Разп ла щат ел ната а г ен ц и я изиск ва
връщане на полученото от ползвателя първо
плащане по чл. 10, т. 1 и не му дължи второто
плащане по чл. 10, т. 2, когато при проверките
по ал. 1 бъде установено неспазване на едно
или повече от изискванията на тази наредба
и/или едно или повече задължения на ползвателя, поето/и с договора за предоставяне
на финансова помощ.
(3) При извършване на посещение и/или
проверка на място по ал. 1 ползвателят трябва
да присъства лично, с изключение на случаите
по чл. 22, ал. 2 и при спазване на условията
по чл. 22, ал. 3.
Чл. 34. (1) При кандидатстване за второто
плащане по чл. 10, т. 2 ползвателят на помощ
та подава заявка за плащане по образец,
утвърден от изпълнителния директор на РА
и публикуван на електронната страница на
РА, в съответната регионална разплащателна
агенция и прилага всички изискуеми документи съгласно приложение № 7.
(2) Срокът за подаване на заявката за второ
плащане се посочва от кандидата в заявлението
за подпомагане и трябва да бъде не по-рано
от две години и 6 месеца и не по-късно от 4
години и 6 месеца от датата на подаване на
заявлението за подпомагане.
(3) Когато в стопанството се отглеждат
едногодишни култури, срокът по ал. 2 трябва да бъде след извършване на засяването/
засаждането на културите и най-малко един
месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство
се отглеждат различни видове едногодишни
култури и техните срокове за засаждане и
прибиране на реколтата са различни, срокът
за подаване на заявката за второ плащане
се определя в съответствие с най-късния от
тези срокове.
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(4) Ползвателите на помощта подават заявка
за второ плащане не по-късно от посочения
в заявлението за подпомагане и договора за
предоставяне на финансова помощ срок и не
по-рано от един месец преди изтичането му.
(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 ползвател я т на помощ та е
уведомен от РА за евентуални случаи на
нередности в документите по ал. 5 и/или е
уведомен за намерението на РА да извърши
проверка/посещение на място и/или когато
при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне
по отношение на документите, 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 посочения в заявлението за подпомагане и залегнал в договора за предоставяне
на финансова помощ срок.
(8) Заявките за плащане и приложените
към тях документи могат да бъдат поправяни
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) В случаите по ал. 5 РА може да признае
очевидни грешки само ако те могат да бъдат
непосредствено установени при техническа
проверка на информацията, съдържаща се в
съответните документи.
(10) Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените
към тях документи извън случаите по ал. 7.
Чл. 35. (1) Регионалната разплащателна
агенция извършва преглед на документите
по чл. 34, ал. 1 в присъствието на ползвателя
на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност
на документите по ал. 1 регионалната разплащателна агенция не приема заявката за
плащане и връща документите на ползвателя
на помощта заедно с писмено изложение на
липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на пропуските по
ал. 2 ползвателят на помощта има право в
рамките на съответния срок по чл. 34, ал. 2
отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.
Чл. 36. (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за второ плащане по чл. 34,
ал. 1 РА:
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1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката
за плащане;
2. извършва проверка/посещение на място
за установяване на фактическото съответствие
с представените документи и заявени данни,
като резултатите от извършените проверки се
вземат предвид при обработката на заявката
за второ плащане;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен
анализ за установяване на съответствието
между фактическото състояние и одобрения
бизнес план;
4. изплаща одобрената финансова помощ
в случай на одобрение.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените
данни и посочените факти РА уведомява с
мотивирано писмо ползвателя, който в срок
до 10 работни дни от уведомяването може
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти или неясноти, чрез представяне
на допълнителни и/или нови документи,
включително документи извън посочените в
приложение № 7, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи
или институции със срока до получаване на
отговор;
2. се провежда контролна проверка въз
основа на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014, както и когато заявката за второ
плащане е обект на допълнителни проверки
от страна на специализирани структури в
Министерството на земеделието и храните
и/или Държавен фонд „Земеделие“ и/или
външни институции – с един месец;
3. в резултат от дейностите 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.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведомява ползвателя за причините, наложили
удължаването на срока за обработката на
заявката за второ плащане.
(5) При извършване на посещение и/или
проверка на място по ал. 1 ползвателят трябва
да присъства лично, с изключение на случаите
по чл. 22, ал. 2 и при спазване на условията
по чл. 22, ал. 3.
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Чл. 37. Плащанията се извършват след
осъществяване на проверките и при спазване
на разпоредбите на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 г.
Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта няма
право да получи второто плащане по чл. 10,
т. 2 и дължи връщане на полученото по чл. 10,
т. 1 първо плащане по договора за предоставяне на финансова помощ заедно със законната
лихва към него, изчислена за период, посочен
в договора, когато:
1. не е подал заявка за второ плащане,
окомплектувана с всички изискуеми съгласно
приложение № 7 документи в срока, посочен в
договора за предоставяне на финансова помощ,
или не е представил изисканите от РА документи и информация в срока по чл. 36, ал. 2;
2. бизнес планът не е изпълнен точно,
включително и когато не е изпълнен в срока, посочен в договора за предоставяне на
финансова помощ;
3. не е изпълнил изискванията за професионални умения и компетентности в срок до
36 месеца от датата на сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ и не покъсно от избраната крайна дата на периода за
проверка на изпълнението на бизнес плана;
4. не е увеличил икономическия размер на
стопанството спрямо първоначалния размер
с най-малко левовата равностойност на 4000
евро, измерен в СПО;
5. не е завършил курс, включващ обучение
по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор,
или не е участвал в информационна дейност
относно тези проблеми;
6. отглежда тютюн след края на текущата
стопанска година спрямо датата на сключване на договора за предоставяне на финасова
помощ;
7. е създал изкуствени условия с оглед
получаване на предимство за получаване на
помощта в противоречие на целите на европейското и националното законодателство в
областта на селското стопанство и с целите
на подмярката;
8. проектът му е бил оценен съгласно критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 3 и не е
представил на РА копие от договор за контрол
по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо
лице или копие от сертификат от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е
производител на продукт/и, сертифициран/и
като биологичен/биологични по смисъла на
Регламент (ЕО) № 834/2007;
9. проектът му е оценен по някой от критериите за подбор, посочени в чл. 13, ал. 1,
т. 1 – 4, и ползвателят не е поддържал съответствие с всеки от критериите, по които
проектът му е бил оценен;
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10. не е платил трудовите възнаграждения,
задължителните здравни и социални осигуровки на лицата, наети в стопанството му към
месеца, предхождащ датата на подаване на
заявката за второ плащане (в случаите, когато
проектът на ползвателя е оценен по критерия
за подбор, посочен в чл. 13, ал. 1, т. 4);
11. не отговаря на изискването по чл. 5,
ал. 3;
12. не е започнал изпълнението на бизнес
плана, съгласно заложените в него предвиждания, в срок от девет месеца от подписване
на договора за предоставяне на финансова
помощ;
13. не е спазил заложените в бизнес плана
срокове, в които е предвидил да извърши
засаждане/засяване на земеделските култури
през всички години от изпълнението на бизнес плана, а в случаите на промяна в тези
срокове – не е уведомил предварително РА
за настъпилата промяна и/или не е изложил
писмено мотивите, които са наложили промяната;
14. Разплащателната агенция установи нередовност на документите или непълнота или
неяснота на заявените данни и посочените
факти във връзка с разпоредбите на чл. 36,
ал. 1, т. 1 и 2, включително когато ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и
пропуските в срока по чл. 36, ал. 2;
15. е представил декларация и/или документи с невярно съдържание, неистински и/
или подправени такива, включително когато
тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му
за подпомагане по подмярката;
16. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка/посещение на място,
извършвана от РА;
17. 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 на Комисията от 11 март
2014 година 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.) 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;
18. се установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран регламент
(ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март
2014 година за допълнение на Регламент (ЕС)
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№ 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.);
19. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите,
посочени в чл. 43, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези
проверки;
20. през периода на изпълнение на бизнес
плана се установи, че стопанството на ползвателя има втори ръководител;
21. инвестициите в дълготрайни материални
и нематериални активи, посочени в бизнес
плана, са придобити при някое от условията,
посочени в чл. 20;
22. в периода от датата на подаване на
заявлението за подпомагане до подаване на
заявката за второ плащане по договора за
предоставяне на финансова помощ ползвателят е нарушил изискването по чл. 5, ал. 8,
включително и по отношение на земеделската
земя, която участва в изчислението на нарастването по чл. 15, ал. 1, т. 2;
23. Разплащателна агенция установи несъответствие с някое от изискванията, посочени
в чл. 5, ал. 2, т. 4, 5, 9, 10 или 11, ал. 8, ал. 11,
т. 3, 4, 5, 6 или 7, чл. 6, ал. 1, 2, 3 или 4, чл. 7,
чл. 13, ал. 3, 5, 7 или 8, чл. 16, ал. 2, чл. 17,
18, 19 или 40;
24. са налице условията на чл. 33, ал. 2.
(2) В слу чаите по ал. 1, т. 16 и 17 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 № 6. В тези случаи
ползвателят е длъжен в срок до 10 работни
дни от получаване на уведомяването да представи изисканите му данни и/или документи.
(3) В случаите по ал. 1 ползвателят на
помощта не може да подаде друга заявка за
плащане по същия договор за предоставяне
на финансова помощ.
(4) При неизпълнение на задължения в
случай на непреодолима сила или извънредни
обстоятелства ползвателят не възстановява
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полученото първо плащане по договора за
предоставяне на финансова помощ, но няма
право да получи второто плащане по чл. 10, т. 2.
(5) Ползвателят или упълномощено от
него лице е длъжен писмено да уведоми
РА за възникването на непреодолима сила
и извънредни обстоятелства и да приложи
достатъчно доказателства за това в срок до 15
работни дни от датата, на която е в състояние
да го направи.
(6) При възникване на непреодолима сила
и извънредни обстоятелства след получаване
на второто плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, водещи до трайна
обективна невъзможност на ползвателя да
изпълнява поетите договорни и/или нормативни задължения, ползвателят не възстановява
получената по договора финансова помощ.
(7) При изчисляване на увеличението на
икономическия размер на стопанството по
чл. 15, ал. 1, т. 2 не се включват животните
и/или земята, които не са били включени
при изчисляване на първоначалния икономически размер на стопанството и към датата
на подаване на заявлението за подпомагане:
1. са били собственост на ползвателя и/или
собственика на ЕТ, когато ползвател е ЕТ, и/
или на едноличния собственик на капитала,
когато ползвател е ЕООД, с изключение на
земята, предоставена под наем или аренда в
периода, предхождащ 18 месеца, считано от
датата на кандидатстване;
2. ползвателят, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният
собственик на капитала на ползвателя ЕООД
са имали сключени договори за наем и/или
аренда независимо дали ползването на животните и/или земята е било предоставено
на други лица.
(8) Когато към датата на подаване на
заявката за второ плащане ползвателят на
помощта, собственикът на предприятието на
ползвателя ЕТ или едноличният собственик на
капитала на ползвателя ЕООД е бил в брак
и съпругът му е бил съпруг и към датата на
подаването на заявлението за подпомагане,
при изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 15,
ал. 1, т. 2 не се включват:
1. животните, чието ползване е отстъпено или чиято собственост е прехвърлена
от съпруга/съпругата, включително когато
страна по сделката е бил съпругът/съпругата
в качеството му/є на едноличен търговец или
юридическо лице, чийто мажоритарен дял от
капитала се притежава или се е притежавал
от съпруга,
и/или
2. земята, която към датата на подаване на
заявлението за подпомагане е била собственост
или е ползвана на друго правно основание
от съпруга, включително в качеството му на
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едноличен търговец, както и от юридическо
лице, чийто мажоритарен дял от капитала се
притежава или се е притежавал от съпруга/
съпругата.
Раздел II
Условия за изпълнение на дейностите по
проекта и контрол
Чл. 39. Периодът за изпълнение на бизнес
плана е до пет години, считано от датата на
сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
Чл. 40. (1) Ползвателят на помощта може
да подаде искане за промяна на договора
за предоставяне на финансова помощ в съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ по образец, публикуван на
електронната страница на РА.
(2) Когато искането за промяна на договора е свързано с изменение на бизнес плана
и на крайната дата на периода за проверка
изпълнението на бизнес плана и подаване на
заявката за второ плащане, искането трябва да
бъде подадено не по-късно от четири месеца
преди изтичане на срока по чл. 11.
(3) Не се допуска промяна на договора,
която води до:
1. несъответствие с целите, дейностите
и изискванията, определени в тази наредба;
2. увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(4) 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, включително и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА изисква
от ползвателя да представи допълнителни
данни и/или документи. Ползвателят има
право да представи изисканите му данни и/
или документи в срок до 10 работни дни от
уведомяването.
(5) В срок до един месец от подаването на
искането за промяна, а когато са изискани
данни и/или документи по ал. 4 – в срок до
14 дни от изтичане на срока за представянето
им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява
за мотивите за отхвърляне на искането, а в
случай на одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението
за одобрение на искането трябва да се яви в
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ за сключване на допълнително споразумение към договора. Когато
ползвателят не се яви лично в посочения
срок, правото на ползвателя за подписване на
допълнителното споразумение към договора,
с който се удовлетворява искането на ползвателя за промяната му, се погасява.
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(6) Когато ползвателят е физическо лице,
той има право да се регистрира като ЕТ по
Търговския закон, който да стане правоприемник на стопанството му, като е длъжен в
срок от пет работни дни от регистрацията на
едноличния търговец в Търговския регистър
писмено да уведоми за това РА.
(7) Извън случаите по ал. 6 за период
от пет години от сключване на договора за
предоставяне на финансова помощ не се допускат промени в собствеността на капитала
на ползвателя, когато същият е ЕООД, както
и прехвърляне на стопанството на ползвателя
физическо лице или ЕТ върху учредено от
него ЕООД.
(8) Искане за промяна на договора, свързано с изменение на избраната крайна дата
на периода за проверка на изпълнението на
бизнес плана, е допустимо два пъти през целия
период на изпълнение на договора.
(9) Промяната на посочените в бизнес
плана срокове за засаждане/засяване на земеделските култури за всяка година, както и
информацията за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове,
лозя, многогодишни етеричномаслени култури
(в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента),
маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, се извършва при
спазване на изискванията по чл. 15, ал. 3 и
4 и чл. 16, ал. 2.
Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани
с изпълнението на бизнес плана, и всички
останали нормативно и договорно установени задължения за срок от пет години и шест
месеца, считано от датата на сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) Кореспонденцията между кандидата/
ползвателя и РА се осъществява на посочения
от кандидата/ползвателя адрес, телефонен номер и електронна поща и адреса на Държавен
фонд „Земеделие“ или съответната областна
дирекция към Държавен фонд „Земеделие“.
Чл. 42. В срок до изтичане на пет години
от сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ ползвателят на помощта е
длъжен да:
1. води всички финансови операции, свързани с извършваната от него земеделска дейност, отделно в счетоводната си система или
като използва счетоводни сметки с подходящи
номера, съгласно изискванията на Закона за
счетоводството;
2. регистрира ежегодно земеделската земя,
която е участвала при изчисляване на икономическия размер на стопанството му, измерен
в СПО, за който е получил второто плащане
по договора за предоставяне на финансовата
помощ (с изключение на оранжерии, гъбарници и разсадници), в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК)
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по реда на Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за
условията и реда за създаване, поддържане,
достъп и ползване на Интегрираната система
за администриране и контрол;
3. уведомява РА при промяна на декларираните пред РА данни за осъществяване
на кореспонденция с него (адрес, телефонен
номер и електронна поща), както и за всички
обстоятелства от значение за изпълнение на
нормативните и договорните му задължения;
4. не отчуждава и да не преотстъпва ползването на посочените в бизнес плана дълготрайни
материални и нематериални активи, както и
да ги използва съобразно предназначението
им, посочено в бизнес плана;
5. не преустановява осъществяваната от
него земеделска дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия
за производство;
6. поддържа актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър
на земеделските стопани и да се осигурява
като земеделски стопанин (в случаите, когато
ползвателят е физическо лице или ЕТ);
7. съхранява документи (фактури, бележки,
протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на част или цялата произведена продукция и да отразява получените приходи в
счетоводните си документи и подаваната от
него годишна данъчна декларация;
8. поддържа съответствие с всеки от критериите за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 3,
по които проектът му е бил оценен, за целия
период, посочен в чл. 13, ал. 7;
9. поддържа икономическия размер на
стопанството си, измерен в СПО, за който
е получил второто плащане по договора, за
периода от подаване на заявката за второ плащане до изтичане на пет години от датата на
сключване договора, като отглежда видовете
култури и/или животни и спазва сроковете за
засяване/засаждане на културите, посочени
в заявлението за подпомагане и договора за
предоставяне на финансова помощ, като промяната във видовете култури и/или животни
се допуска при спазване на изискванията на
чл. 18 и след изрично писмено съгласие от
страна на РА въз основа на писмено уведомление от ползвателя; ползвателят е длъжен
да уведомява писмено РА и за промяната в
заложените срокове за засяване/засаждане
на земеделските култури при спазване на
изискването по чл. 16, ал. 2;
10. стопанисва с регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
цялата налична в стопанството земя;
11. поддържа земеделската земя, включена
при изчислението на икономическия размер
на стопанството, измерен в СПО, за който е
получил второто плащане по договора, в съ-
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ответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане
на земеделските производители и с режимите
на защитените територии, въведени със Закона
за защитените територии, и/или режимите
на защитените зони, въведени със Закона за
биологичното разнообразие, за площите от
стопанството, които попадат в тях;
12. запази съществуващия към датата на
подаване на заявлението за подпомагане
среден списъчен брой на персонала, както и
броя на допълнително наетите във връзка с
изпълнението на бизнес плана лица, които
да бъдат наети единствено в земеделската
дейност на ползвателя – когато проектът на
ползвателя е бил оценен по критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 4;
13. отговаря на изискването по чл. 5, ал. 3;
14. плаща задължителните трудови възнагра ж дения, здравни и социални осиг уровки на лицата, наети в стопанството му
(в случаите, когато проектът на ползвателя
е оценен по критерия за подбор, посочен в
чл. 13, ал. 1, т. 4);
15. отговаря на всяко от изискванията по
чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 11, т. 5, 6 и 7, чл. 7, ал. 1,
т. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 18;
16. не назначава втори ръководител на
земеделското стопанство.
Чл. 43. (1) Ползвател ят на помощта е
длъжен да предоставя на РА всяка поискана
информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение условията по
договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде
извършван от представители на РА, МЗХ,
Сметната палата, Европейската комисия и
Европейската сметна палата и Европейската
служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти
по подпомаганите дейности.
(4) Проверките по ал. 2 могат да се извършват не по-късно от шест месеца от изтичане
на петгодишен срок от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ,
като ползвателят е длъжен да присъства с
изключение на случаите по чл. 22, ал. 2 и
при спазване на условията по чл. 22, ал. 3.
(5) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема
задължението да осигури на упълномощените
от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или
наблюдението.
(6) Длъжностните лица по ал. 2 и 5 са
длъжни да се легитимират пред ползвателите
на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.
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(7) В случаите на извършван контрол за
изпълнение на условията по договора, както
и на документите, свързани с подпомаганата
дейност от служители на РА, ползвателят на
помощта осигурява достъп до стопанството
и всички документи и информация, които ще
подпомогнат проверката.
Чл. 44. (1) В случаите на неизпълнение на
задълженията по чл. 41, ал. 1 и чл. 42, т. 1, 3,
предложение второ, и/или 12, както по чл. 47,
РА писмено уведомява ползвателя на помощта
за констатираното неизпълнение, като указва
едномесечен срок за неговото отстраняване.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да
отстрани неизпълнението в едномесечен срок
от получаване на предупреждението по ал. 1,
като в тези случаи не се санкционира.
(3) Когато не отстрани нередовностите в
срока по ал. 2, ползвателят на помощта дължи връщане на цялата получена по договора
финансова помощ заедно със законната лихва
към нея, считано от датата на неизпълнението,
а в случай че същата не може да бъде установена – от датата на неговото констатиране.
Чл. 45. Разплащателната агенция има право
да изиска от ползвателя връщане на всички
получени по договора за предоставяне на
финансова помощ суми заедно със законната
лихва върху тях, дължима за период, посочен
в договора, когато:
1. установи създаване на изкуствени условия
с оглед получаване на предимство за предоставяне на финансовата помощ в противоречие с
европейското и националното законодателство
в областта на селското стопанство;
2. установи, че ползвателят е представил
декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива,
включително когато тази декларация и/или
документ са представени при или по повод
кандидатстването му за подпомагане по подмярката и/или при подаване на заявката за
второ плащане;
3. установи, че ползвателят и/или някое от
останалите задължени лица не са отговаряли
на изискванията по чл. 6, ал. 1 и/или 2 към
датата на подаване на заявлението за подпомагане, към датата на сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ и/или
към датата на подаване на заявката за второ
плащане по договора;
4. ползвателят на помощта или упълномощен негов представител възпрепятства и/или
осуетява извършването на проверки от лицата
и органите, посочени в чл. 43, или не оказва
необходимото съдействие при извършването
на тези проверки;
5. ползвателят на помощта е получил или
е одобрен за получаване на друга публична
финансова помощ за инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи,
посочени в бизнес плана;
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6. ползвателят не изпълнява което и да е свое
задължение, посочено в настоящата наредба
и/или уговорено в договора за предоставяне
на финансова помощ, за срок до изтичане
на пет години от сключване на договора за
предоставяне на финансова помощ.
Г л а в а

п е т а

ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 46. (1) С цел осигуряване на публичност
и прозрачност най-малко веднъж на 6 месеца
РА публикува на електронната си страница
следната информация за всеки одобрен проект :
1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица и еднолични търговци;
2. наименование на ползвателите – юридически лица;
3. вид на подпомаганите дейности;
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 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“:
1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица и еднолични търговци;
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) 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.)
(Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.) и могат да
бъдат обработени от органите за финансов
контрол и от следствените органи на ЕС и
на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на ЕС.
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Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта се
задължава в срок 15 дни след получаване на
първото плащане по договора за предоставяне
на финансова помощ до изтичане на срока
от пет години от сключване на договора за
предоставяне на финансова помощ да постави
и поддържа на видно за обществеността място
плакат/табела с размер не по-малък от формат А3, съдържащ информация за дейността,
подпомагана от ЕЗФРСР.
(2) Ползвателят на помощта се задължава да
публикува 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 ЕС.
(3) Електронната страница и плакатът/
табелата по ал. 1 и 2 съдържат описание на
проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на ЕС 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.“
(4) Информацията по ал. 3 заема не помалко от 25 на сто от плаката, табелата,
билборда или електронната страница.
(5) 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 година 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 227/18, 31 юли 2014 г.).
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Административни проверки“ са проверки съгласно разпоредбата на чл. 48 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.
2. „Втори ръководител на земеделско стопанство“ е лице, различно от кандидата/
ползвателя, собственика на предприятието
на кандидата/ползвателя ЕТ или собственика
на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД,
което организира търговската и земеделската
дейност на стопанството, разпорежда се с активите и/или извършва финансови операции
от и за сметка на земеделското стопанство,
включително е назначено като управител
и/или прокурист на кандидата/ползвателя
ЕООД или ЕТ или действа в качеството си
на пълномощник на кандидата/ползвателя, на
собственика на предприятието на кандидата/
ползвателя ЕТ или собственика на капитала
на кандидата/ползвателя ЕООД.
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3. „Дата на създаване на земеделско стопанство“ е най-ранната от датите по чл. 5,
ал. 1, т. 1 и 2.
4. „Ж изнеспособнос т на земеделско т о
стопанство“ е изпълнение на изискванията
по чл. 5, ал. 13 и чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и
6 в срок най-късно до избраната крайна дата
на периода за проверка на изпълнението на
бизнес плана.
5. „Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство,
ветеринарната медицина и/или завършено
икономическо образование със земеделска
насоченост;“ означава завършено средно професионално образование с придобита степен
за професионална квалификация по всички
специалности от професионални направления
621 „Растениевъдство и животновъдство“ и
640 „Ветеринарна медицина“ и специалност
„Земеделско стопанство“ от професионално направление 345„Администрация и управление“
или завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър
или магистър по всички специалности от професионални направления „Растениевъдство“,
„Растителна защита“, „Ж ивотновъдство“,
„Ветеринарна медицина“ и специалности в
областта на аграрната икономика, управление
на агробизнеса, агробизнес и подобни от професионални направления „Администрация и
управление“ и „Икономика“. Професионалните
направления за средно професионално образование са съгласно Списък на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение, утвърден със Заповед
№ РД 09-413/12.05.2003 г., последно изменение
със Заповед № РД 09-74/20.01.2014 г. Професионалните направления за висше образование
са съгласно Класификатор на областите на
висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24 юни
2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., посл. изм.,
бр. 94 от 2005 г.).
6. „Земеделска дейност“ е селскостопанска
дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1,
буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1307/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 година за установяване на
правила за директни плащания за земеделски
стопани по схеми за подпомагане в рамките на
общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L
347/608, 22 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС)
№ 1307/2013).
7. „Земеделски култури“ са растения от
даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени
негови потребности.
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8. „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.
9. „Земеделски сектор“ е секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти.
10. „Земеделски стопанин“ е стопанин по
смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „а“ от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
11. „Земеделско стопанство“ е стопанство
по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква „б“ от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
12. „Изкуствено създаване на условията,
необходими за получаване на предимство“ е
всяко установено условие по смисъла на чл. 60
от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
13. „Икономически размер на стопанство“ е
размерът на земеделското стопанство, изразен
в стандартен производствен обем.
14. „Мярка“ означава пакет от операции,
които допринасят за изпълнението на един
или повече приоритети на Съюза за развитие
на селските райони.
15. „Непреодолима сила и извънредни
обстоятелства“ са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 г.
16. „Нередност“ е 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.
17. „Период за проверка изпълнението
на бизнес плана“ е периодът от стартиране
изпълнението на бизнес плана до датата на
подаване на заявката за второ плащане, посочена в заявлението за подпомагане и договора
за предоставяне на финансова помощ.
18. „Подмярка“ е съвкупност от дейности,
спомагащи за прилагане приоритетите на
ПРСР 2014 – 2020 г.
19. „Ползвател“ е лице, на което е одобрена
и/или изплатена финансова помощ по ПРСР
2014 – 2020 г.
20. „Постоянно затревени площи“ са естествени ливади, пасища и нископродуктивни
затревени площи, които не са включени в
схемата за сеитбооборот и са на разположение
през цялата календарна година за косене и/
или паша на селскостопански животни.
21. „Проверка на място“ е проверка по
смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
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22. „Проект“ е заявление за подпомагане
ведно 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.
23. „Професионални умения и компетентности“ са 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“,
„Рас т и т ел на за щ и та“, „Ж иво т новъдс т во“
„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.
24. „Публична финансова помощ“ е всеки
публичен принос за финансирането на операции, източникът на които произхожда от бюджета на национален, регионален или местен
публичен орган, от свързания с европейските
структурни и инвестиционни фондове бюджет
на Съюза, от бюджета на публичноправни
организации или от бюджета на сдружения
на публични органи или публичноправни
организации, и за целите на определянето
на ставката на съфинансиране за програмите
или приоритети по ЕСФ може да включва
финансови средства, набрани съвместно от
работодатели и работници.
25. „Ръководител на земеделско стопанство“
е кандидатът/ползвателят физическо лице,
собственикът на предприятието на кандидата/
ползвателя ЕТ или собственикът на капитала
на кандидата/ползвателя ЕООД.

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

26. „Семейните градини“ са земеделски
площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно
за собствена консумация в домакинството на
земеделския производител.
27. „Срок за изпълнение на бизнес плана“
е крайната дата, посочена в заявлението за
подпомагане и договора за предоставяне на
финансова помощ, до която трябва да бъде
изпълнен одобреният бизнес план и подадена
окомплектована с всички изискуеми съгласно
приложение № 7 документи заявка за второ
плащане.
28. „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 № 1.
29. „Стартиране на изпълнението на бизнес
плана“ е започване на дейност и/или инвестиция, посочена в таблица № 8 „Описание
на планираните инвестиции и дейности“ от
бизнес плана.
30. „Стопанство“ са всички използвани за
селскостопански дейности и управлявани от
земеделски стопани единици, които се намират на територията на Република България.
31. „Създаване на едно работно място“
е увеличение на средния списъчен брой на
персонала, деклариран към датата на кандидатстването, с един брой, изчислен съгласно Методиката за изчисляване на средния
списъчен брой на персонала, утвърдена от
Националния статистически институт за отчетен период от една година спрямо месеца,
предхождащ подаването на зявката за второ
плащане
32. „Точно изпълнение на бизнес плана“ е
точно изпълнение (в количествено, качествено и времево отношение) на всяка една от
следните дейности:
а) изпълнение най-късно до крайната дата
на периода за проверка на изпълнението на
бизнес плана на всички заложени специфични
цели и резултати, посочени в таблици № 7 (колони Б и В) и № 8 (колона Г) на бизнес плана;
б) изпълнение най-късно до крайната дата
на периода на проверка изпълнението на бизнес плана на всички дейности и инвестиции
в дълготрайни материални и нематериални
активи, посочени в таблица № 8 (колони А,
Б и В) на бизнес плана;
в) придобиване на професионални умения и
компетентности съгласно буква А. на раздел III
„Програма за развитие на стопанството“ на
бизнес плана;
г) придобиване на знания по основните
проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор съгласно
буква Б. на раздел III „Програма за развитие
на стопанството“ на бизнес плана;
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д) изпълнение на производствената програма на стопанството към крайната дата на
периода на проверка изпълнението на бизнес
плана по отношение на заложените култури
и животни в таблици № 9 и № 10 на бизнес
плана.
33. „Трайни насаждения, засадени с вкоренен по картонажен метод материал“ са трайни
насаждения, засадени с посадъчен материал,
който предварително е вкоренен в контейнери
от картон или други изкуствени материали.
34. „Уникален идентификационен номер“
е регистрационен номер, който се издава на
кандидата от служител в РА след извършване
на преглед на документите към заявлението
за подпомагане и приемане на заявлението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Разходите за второ плащане по проекти на млади фермери, одобрени по реда на
Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Създаване на стопанства на
млади фермери“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от
2008 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 23
и 60 от 2012 г., бр. 44 от 2013 г.) се извършват
от бюджета на подмярка 6.1 „Стартова помощ
за млади земеделски стопани“ съгласно чл. 3
на Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
2013 г. относно определяне на някои преходни
разпоредби във връзка с подпомагането на
развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на ресурсите и тяхното
разпределение за 2014 г. и за изменение на
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и рег
ламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013
и (ЕС) № 1308 на Европейския парламент и
на Съвета във връзка с прилагането им през
2014 г. (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).
§ 3. В Наредба № 9 от 2015 г. 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.
(ДВ, бр. 22 от 2015 г.) в приложение № 6 към
чл. 30, ал. 2 в колона „Община“ на ред 1,
след думата „Ново село“ се добавя „Бойница,
Ружинци, Чупрене“.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 14
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства
Данни за стопанството
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН
ОБЕМ/СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СПО) В ЛЕВА
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО

Код по Наредба № 3

Данни на
стопанство
Видове култури и категории животни м.ед.
то (основни
култури)

Пока
зател за
СПО (лв./
дка; лв./
глава)

Индивиду
ални СПО
(лв.)

5

6 = (4*5)

1

2

3

3001

Обикновена (мека) пшеница и лимец

дка

114,00

0

3002

Твърда пшеница

дка

112

0

3003

Ечемик

дка

101

0

3004

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

Други зърнени култури –
……………………….

дка
51

0

Други зърнени култури –
………………………..

дка
51

0

Други зърнени култури –
………………………..

дка
51

0

Други зърнени култури –
………………………..

дка
51

0

Други зърнени култури –
………………………..

дка
51

0

3011

Тютюн

дка

668

0

3012

Хмел

дка

1019

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 технически култури – ……………..

дка

139

0

Други технически култури – ……………..

дка

139

0

Други технически култури – ……………..

дка

139

0

Други технически култури – ……………..

дка

139

0

Други технически култури – ……………..

дка

139

0

Други технически култури – ……………..

дка

139

0

3109

3119

4
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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

Други етеричномаслени и лекарстве- дка
ни култури – ………………………………………..

68

0

Други етеричномаслени и лекарстве- дка
ни култури – ………………………………………..

68

0

Други етеричномаслени и лекарстве- дка
ни култури – ………………………………………..

68

0

Други етеричномаслени и лекарстве- дка
ни култури – ………………………………………..

68

0

3129

Други етеричномаслени и лекарстве- дка
ни култури – ………………………………………..

68

0

3032

Фасул

дка

219

0

3033

Грах

дка

99

0

3035

Леща

дка

94

0

3036

Нахут

дка

103

0

Други протеинодайни
култури – ……………….

дка
96

0

Други протеинодайни
култури – ……………….

дка
96

0

Други протеинодайни
култури – ……………….

дка

3037

Царевица за силаж

дка

108

///

3096

Фий

дка

187

///

3040

Люцерна

дка

88

///

3041

Естествени ливади

дка

35

///

Други фуражни култури – …………………… дка

94

///

Други фуражни култури – …………………… дка

94

///

Други фуражни култури – …………………… дка

94

///

Други фуражни култури – …………………… дка

94

///

3139

3159+3149

3042
3048+30481
30482
3050+30501
30502
3052+30521

96

0

Картофи

дка

660

0

Домати – открито производство

дка

1614

0

Домати – оранжерийни

дка

9753

0

Краставици – открито производство

дка

1223

0

Краставици – оранжерийни

дка

9753

0

Пипер – открито производство

дка

948

0

30522

Пипер – оранжерийни

дка

9753

0

3053

Зелен фасул

дка

393

0

3054

Зелен грах

дка

350

0

3058

Тикви

дка

721

0

3059

Дини

дка

721

0

3060

Пъпеши

дка

899

0
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3071+3072
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2

3

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Други зеленчуци – ………………………………

дка

1087

0

Семкови овощни видове (ябълка, кру- дка
ша, дюля )

989

0

Костилкови овощни видове (череша, дка
вишна, праскова, кайсия, сливи )

3078+3079+3080+3081 Черупкови овощни видове (орех, леш- дка
ник, бадем, кестени )

3179

3082+3083+3077

3189
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Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

Други овощни видове – …………………………..

дка

4

5

6 = (4*5)

1417

0

426

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

944

0

Ягодоплодни овощни видове (ягода, дка
малина, арония )

971

0

Други ягодоплодни – …………………………

дка

971

0

Други ягодоплодни – …………………………

дка

971

0

Други ягодоплодни – …………………………

дка

971

0

Други ягодоплодни – …………………………

дка

971

0

Други ягодоплодни – ………………………...

дка

971

0

Други ягодоплодни – ……………………......

дка

971

0

3089

Лозя – десертни

дка

273

0

3090

Лозя – винени

дка

220

0
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3091

2
Цветя – за рязан цвят

3
дка

3092

8003

0

Цветя – луковични растения

дка

3093

8003

0

Цветя – саксийни

дка

3200

8003

0

Цветя – оранжерийни

дка

3199

12 031

0

3201

Производство на семена/посадъчен дка
материал
Разсадници за трайни насаждения
дка

310

0

3095

2483

0

Други (угари/други)

дка

0

0

м2

30942

Култивирани гъби – култивирани пе
чурки
Култивирани гъби – кладница

51

0

м2

4100

23

0

Говеда и биволи – общо

бр.

4101

0

Телета и малачета до 1 г.

бр.

4102

473

0

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

бр.

203

0

4105

Крави от месодайни породи

бр.

4007

Овце – общо
Овце – млечни и овце – месодайни

бр.

30941

4103+4006
4104 + 4005

4008 и 4106

4

5

бр.

6 = (4*5)

///

648

бр.

0

2076

0

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

бр.

143

0

6

0

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

182

0

Други кози

бр.

4013

106

0

Свине – общо

бр.

4014

Свине – майки

бр.

4108

1708

0

Прасенца под 45 дни

бр.

4109

535

0

Други свине

бр.

4016

Птици – общо

бр.

4017

Кокошки – носачки

бр.

4110

29

0

Бройлери

бр.

4019

20

0

Пуйки

бр.

4020

140

0

Гъски

бр.

4021

80

0

Патици

бр.

80

0

4023
4022+4111

Щрауси

бр.

857

0

Пъдпъдъци и други птици

бр.

4024

35

0

Зайци – общо

бр.

4031

0

0

Зайкини – майки

бр.

4025

293

0

Коне и други еднокопитни

бр.

4027

490

0

Пчелни семейства

бр.

4029

125

0

Буби – кутийки бубено семе

бр.

4309

265

0

Калифорнийски червеи

м2

4030

41

0

Oхлюви

м2

12

0

4112

бр.
бр.

0
///

///

///

///

389
///

0
///
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СПО – фуражни
култури

СПО – преживни животни, коне и други
еднокопитни животни

Фуражен излишък

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

0

0

0

Фуражни кутури – 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 ико
номически 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 фуражните кул
тури 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.
Начин на изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство:
1. Изчисляване на СПО на стопанството
Изчисляването се извършва с помощта на таблица, посочена по-горе, където в колона 4 „Данни на стопанството (основни култури)“ се посочват площта на отглежданите култури и броят отглеждани животни.
При попълването на данните в колона 4 се спазват следните условия:
а) Всяка култура и животно е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани (колона 1).
б) Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от анкетните формуляри на актуалната към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за
плащане анкетна карта по Наредба № 3 от 1999 г. Отчитат се данните от анкетните формуляри, записани за
текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година
се приема стопанската година, която е такава към датата на подаване на заявлението за подпомагане или
заявката за плащане.
в) Когато стопанството отглежда животни, трябва да посочи броя на животните в съответните категории
в колона 4 съгласно:
аа) опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от извлечение от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013.) (Наредба № 6
от 8 октомври 2013 г.) за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане/заявката за плащане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.)
и/или
бб) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният
обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на
отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане.
г) Данните за втори и междинни култури също се включват.
В колона 6 се изчислява съответният СПО за даден вид култура или животно (произведението от данните
на стопанството (колона 4), умножени по показателя за СПО лв./дка; лв./глава (колона 5). Сборът от индивидуалните СПО представлява обшия СПО на стопанството при спазване на следните условия:
д) Фуражен баланс или излишък в случай, че стопанството отглежда преживни животни, коне и други
еднокопитни животни.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, когато разликата между сумата от СПО на фуражните култури и сумата от СПО на:
– преживните животни,
– конете и другите еднокопитни животни,
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е „0“ или отрицателно число. В този случай СПО на фуражните култури не се включва в общия СПО на
стопанството, както и получената отрицателна разлика (ако разликата не е „0“) не се изважда от общия СПО.
Наличие на фуражен излишък има в случаите, когато разликата между сумата от СПО на фуражните култури и сумата от СПО на:
– преживните животни,
– конете и другите еднокопитни животни,
е положително число. В този случай само стойността на тази разлика се включва в общия СПО, а не
цялата сума от СПО на фуражните култури.
В случай на фуражен излишък и при положение, че в земеделско стопанство се отглеждат два или повече
вида фуражни култури, делът на отделната фуражна култура в общия икономически размер на стопанството
се определя по следната формула:
СПОфк – ОСПОпжкес х (СПОфк/ОСПОфк)
ДФР (%) = –––––––––––––––––––––––––––––––––– х 100,
ОСПОзс
където:
ДФР (%) е делът на фуражната култура в общия икономически размер на стопанството;
СПОфк – СПО на фуражната култура (произведението от размера на отглежданите декари от тази фуражна култура, умножено по показателя є за СПО лв./дка);
ОСПОпжкес – сумата от СПО на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни.;
ОСПОфк – сумата от СПО на фуражните култури;
ОСПОзс – общият СПО на стопанството.
2. Изчисляване на икономическия размер в евро
Икономическият размер на стопанството в евро се получава, като изчисленият за съответното земеделско стопанство общ СПО в левове се раздели на 1,95583 (използва се официалният курс на БНБ – 1 евро =
1,95583 лв.) и се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3, т. 1
Декларация
относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложим за
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
Долуподписаният/ата ……………………………………………………………………………………...........................................................…..,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………………………….., притежаващ/а лична карта № …………………………, издадена на ……………… от ……………………
…………………………………………………………………………..................................................................................................................,
с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………..............................................................…...,
тел.: …………................…………..….., факс: …………………………..................,
в качеството си на ………………………………………………...............................................................……………………………………………
(представител, само в случаите на ЕТ и ЕООД)
на ……………………………………………………………………………........................................................................………………………………….
(наименование на кандидата – едноличен търговец и ЕООД)
с ЕИК/ БУЛСТАТ …………………., със седалище………………………………………………….................................................…………,
с адрес на управление ….……………………………………………………………………., тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на кандидат по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
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 професионалната дейност,
доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или Разплащателната агенция може да обоснове;
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата, 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;
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5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна
организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс за
умислено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана от
Разплащателната агенция;
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор,
финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;
8. Не съм 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 участва при одобряването на заявлението за подпомагане.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 и чл. 248а от Наказателния
кодекс.
Дата: .................................

Подпис на декларатора: .......................................................

Приложение № 3
към чл. 13, ал. 6
Критерии за подбор на проекти
№

Приоритет

1

Проекти, които се изпълня
ват от бенефициенти, които
имат завършено средно и/
или висше образование в
областта на селското сто
панство, ветеринарната
медицина или икономическо
образование със земеделска
насоченост

2.1

Минимално изискване

10

Кандидатът има завършено
средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

1.1

2

Критерии

Максимален
брой точки за
посочения прио
ритет

*

Проекти за дейности, кои
то се изпълняват в сектор
„Животновъдство“ и/ или
в сектор „Плодове и зелен
чуци“

10

26

Проекти с дейности, насочени
в сектор „Животновъдство“ и
сектор „Плодове и зеленчуци“ – са проекти, при които
СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента
на кандидатстване се формира
от отглежданите животни и/или
култури от сектор „Плодове и
зеленчуци“, и/или увеличението
на икономическия размер, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес
плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/
или култури от сектор „Плодове
и зеленчуци“

*

*

Точ
ки
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Минимално изискване

Максимален
брой точки за
посочения прио
ритет

В случай, че СПО на
земеделското стопанство
на кандидата към момента на кандидатстване
включва животни и/
или култури от сектор
„Плодове и зеленчуци“ и
планираното увеличение
на СПО на стопанството
е изцяло с отглеждане на
животни и/или култури
от сектор „Плодове и
зеленчуци“, 1 евро СПО,
формиран от отглежданите към момента на
кандидатстване животни
и/или култури от сектор
„Плодове и зеленчуци“,
се умножава по коефициент 0,00125.
Към получения резултат
се добавят 6 точки.
Пример: =
СПО*0,00125+6

Максимален
брой точки
за СПО към
момента на
кандидатстване – 20 т.;
Брой точки
за планирано
увеличение на
СПО – 6 т.;
Общ максимален брой точки – 26 т.

В случай, че СПО на
земеделското стопанство
на кандидата към момента на кандидатстване
включва животни и/
или култури от сектор
„Плодове и зеленчуци“, а
планираното увеличение
на СПО на стопанството
не е изцяло с отглеждане
на животни и/или култури от сектор „Плодове и
зеленчуци“, 1 евро СПО,
формиран от отглежданите към момента на
кандидатстване животни
и/или култури от сектор
„Плодове и зеленчуци“,
се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавя
сумата, получена от планираното увеличение на
СПО на стопанството,
формирана от културите и/или животните от
съответния приоритетен
сектор („Животновъдство“ или „Плодове и
зеленчуци“), умножена
по коефициент 0,0015
/Планиран
СПО*0,0015≤3/.
Пример: =
(СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015)

Максимален
брой точки
за СПО към
момента на
кандидатстване – 20 т.;
Максимален
брой точки за
планираното
увеличение на
СПО – 3 т.;
Общ максимален брой точки – 23 т.

Точ
ки
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Критерии

Проекти, подадени от кан
дидати, чиито стопанства са
в процес на преход към био
логично производство или са
преминали към биологично
производство на земеделски
продукти и храни по смисъ
ла на Регламент на Съвета
(ЕО) № 834/2007 от 28 юни
2007 г. относно биологичното
производство и етикетиране
то на биологични продукти
и за отмяна на Регламент
(ЕИО) 2092/91
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Минимално изискване

Максимален
брой точки за
посочения прио
ритет

В случай, че СПО на
земеделското стопанство
на кандидата към момента на кандидатстване
не включва животни и/
или култури от сектор
„Плодове и зеленчуци“, а
планираното увеличение
на СПО на стопанството
е изцяло с отглеждане на
животни и/или култури
от сектор „Плодове и
зеленчуци“

Общ брой точки – 6 т.

26

Проекти на млади фермери,
чиито стопанства са в процес на
преход към биологично производство или са преминали към
биологично производство на
земеделски продукти и храни по
смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни
2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането
на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО)
2092/91

*

В случай, че СПО на
земеделското стопанство
на кандидата към момента на кандидатстване
включва култури и/или
Максимален
животни, отглеждани по
брой точки за
биологичен начин или
СПО към мов преход към такъв, и
мента на кандипланираното увеличение
датстване – 20
на СПО на стопанството
т.;
е изцяло с отглеждане на
Брой точки
култури и/или животни
за планирано
по този начин, 1 евро
увеличение на
СПО, формиран от отСПО – 6 т.;
глежданите към момента
Общ максимана кандидатстване куллен брой точтури и/или животни по
ки – 26 т.
този начин, се умножава
по коефициент 0,00125.
Към получения резултат
се добавят 6 точки.
Пример: =
СПО*0,00125+6

Точ
ки
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Критерии

С Т Р. 6 7

Минимално изискване

Максимален
брой точки за
посочения прио
ритет

В случай, че СПО на
земеделското стопанство
на кандидата към момента на кандидатстване
включва култури и/или
животни, отглеждани по
биологичен начин или в
преход към такъв, а планираното увеличение на
СПО на стопанството не
Максимален
е изцяло с отглеждане на
брой точки за
култури и/или животни
СПО към мопо този начин, 1 евро
мента на кандиСПО, формиран от отдатстване – 20
глежданите към момента
т.;
на кандидатстване кулМаксимален
тури и/или животни по
брой точки за
този начин, се умножава
планираното
по коефициент 0,00125.
увеличение на
Към получения резултат
СПО – 3 т.;
се добавя сумата, поОбщ максималучена от планираното
лен брой точувеличение на СПО на
ки – 23 т.
стопанството, формирана
от културите и/или животните, отглеждани по
биологичен начин или в
преход към такъв,
умножена по коефициент 0,0015 /Планиран
СПО*0,0015≤3/.
Пример: =
(СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015)
В случай, че СПО на
земеделското стопанство
на кандидата към момента на кандидатстване
не включва култури и/
или животни, отглеждани по биологичен начин
или в преход към такъв
тип производство, а планираното увеличение на
СПО на стопанството е
изцяло с култури и/или
животни, отглеждани по
този начин
4

4.1

Проекти, при изпълнението
на които се създават заетост
и нови работни места

Общ брой точки – 6 т.

12
Проекти, които водят до създаване на нови работни места и
заетост в рамките на земеделското стопанство

*
Създаване на 1 работно
място

10

Създаване на 2 работни
места

11

Създаване на над 2 работни места

12

ОБЩО

74

Точ
ки
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Приложение № 4
към чл. 14, ал. 1

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
Б И З Н Е С П ЛАН
Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и
предприятия“
……………………………..............................................................................……………….……………………………………………………
(наименование на кандидата)
Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказателния
кодекс за представени от мен неверни сведения.
Подпис (печат)............................
Забележки:
1. Кандидатът номерира и подписва (подпечатва, ако е приложимо) собственоръчно всяка страница от
бизнес плана.
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове в зависимост от
спецификата на дейността, за която се кандидатства.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
А

Б

Име на кандидата/Наименование на кандидата
ЕГН/ЕИК
Обща обработваема (използвана) земеделска площ
на стопанството, дка (ако е приложимо)
Площта, върху която се отглеждат гъби, м2
(ако е приложимо)
Отглеждани животни: вид, брой (*)
Начален икономически размер на стопанството
(измерен в Стандартен производствен обем)
Избрана крайна дата на периода за проверка
изпълнението на бизнес плана и крайна дата за
подаване на заявката за второ плащане по договора
за предоставяне на финансова помощ

.........................
(Моля, определете една обща крайна дата
и посочете точен ден, месец и година, като
съобразите изискванията на чл. 34, ал. 2, 3 и
4 от наредбата)

Икономически размер на стопанството към крайна
дата на периода за проверка изпълнението на бизнес
плана (измерен в Стандартен производствен обем)
(*) Забележка: Отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.
I. Въведение
1. Информация за кандидата
(Следва да се посочи и допълнително информация за дейността на всички предприятия, в които физиче
ското лице кандидат или собственик на ЕТ или ЕООД кандидат има или е имал участия):
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2. Информация за професионални умения и компетентности, в случай че физическото лице кандидат или
собственикът на ЕТ или ЕООД кандидат притежава такива към момента на подаване на заявлението за
подпомагане:
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. Описание на начално състояние на земеделското стопанството към датата на кандидатстване
3.1. Информация за настоящата дейност на кандидата.
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

3.2. Земя.
Таблица 1. Налична за стопанството земя(*)

№
по
ред

Местонахождение
(Област,
община,
населено
място)

А

Б

ОбработНачин на ползване
Обща
ваема
площ
(използ- № на имо(Основна
на
вана) зета/имоимота меделска тите (по култура, вкл. Междинни/
естествени
втори кул(дка)
площ
скица)
ливади и под
тури
(дка)
угар, вид)
В

Г

Д

Е1

Основа- Срок на договора
ние за
за наем/аренда
ползване
(Собстве- Начална Крайна
дата
дата
на, наем,
аренда,
друго)

Е2

Ж

З

И

ОБЩО ПЛОЩ,
ДКА:
(*) Забележка. Посочва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която са
разположени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради, оранжерии, гъбарници и т.н.). Земята, отдадена под наем, аренда и преаренда на трети лица, се посочва в табл. 1А.
Таблица 1А. Данни за земеделските площи, които кандидатът не обработва или е предоставил на други
лица за обработка, но има документ за собственост и/или наем и/или аренда
Местонахож№
дение (Обпо ласт, община,
ред населено място)
А

Б

№ на
Срок на договора
Обща Обработваема
Име/ наименоимота/ Вид и описание
за наем/аренда
площ
(използвана)
вание на ФЛ/
имотите на документа
на
земеделска
ЮЛ, на което/
Начална Крайна
(по ски(документ за
имота
площ
които е/са
дата
дата
ца)
собственост/
(дка)
(дка)
предоставен/и
наем/ аренда)
за обработка
В

Г

Д

Е

Ж

З

И

ОБЩО ПЛОЩ,
ДКА:
Таблица 1Б. Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата към датата на кандидатстване
стопанска година (попълва се в случай, че има култури, които са включени в анкетната карта и не са засети/
засадени към датата на подаване на заявлението за подпомагане)
Вид култура

Основна

Междинни/
втори култури

А1

А2

Площ за засяване/
засаждане
(дка)*

№ на имота/имотите (по скица),
върху който/които
ще се засява/засажда

Б

В

Период на засяване/
засаждане:
от дата до дата
(максимум 30 дни)
От

До

Г

Д

(*) Площта на предвидените в намерение за отглеждани гъби се отбелязва в м2.
3.3. Животни.
Таблица 2. Налични животни по видове
(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно: Разпечатка от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013, в сила от
15.10.2013 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ
животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в
случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС)
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или
Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва
да се регистрират в ИИС)
№

Животни (категория)

Порода

Брой(*)

А

Б

В

Г

ОБЩО:
(*) Забележка. Площта на калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
3.4. Сгради.
Таблица 3. Описание на наличните сгради в стопанството
№

Вид

РЗП, м2

Брой

Състояние

Основание за
ползване

А

Б

В

Г

Д

Е

3.5. Машини, съоръжения и оборудване в стопанството.
Таблица 4. Описание на наличните машини, съоръжения и оборудване

№

Вид

Капацитет/
производителност,
(където е приложимо)

Брой

Състояние

Основание за
ползване

А

Б

В

Г

Д

Е

3.6. Транспортни средства в стопанството.
Таблица 5. Описание на наличните транспортни средства
№

Вид

Брой

Състояние

Основание за
ползване

А

Б

В

Г

Д

3.7. Работна сила.
Таблица 6. Работна сила, наета в земеделското стопанство
(Описват се всички наети за изпълнение на дейността на стопанството, без да се включва заетостта на
кандидата физическо лице, собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието
на кандидата ЕТ. Един нает, изпълняващ няколко функции (управленски и/или административни, и/или производствени), се записва веднъж в таблицата, като се описват всичките му функции.
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Вид на персонала
(Управленски, административен,
производствен)

А

ВЕСТНИК

Заетост – календарни дни от датата на създаване
на стопанството
до месеца, предБрой наети
хождащ датата
на кандидатстване
(общо за всеки
вид)
Б
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Среден списъчен брой на
персонала, нает в стопанството, за периода от
датата на създаване на
стопанството до месеца,
предхождащ датата на
кандидатстване

В

Г

ОБЩ БРОЙ:
* В колона „А“ се попълва вид на персонала, нает в стопанството на кандидата.
* В колона „Б“ се попълва броят на наетите по лица за дейността.
* В колона „В“ се записва общата заетост за всеки вид персонал.
* В колона „Г“ се попълва средният списъчен брой на персонала за цялото стопанство, въз основа на данните, посочени в колони „Б“и „В“, изчислен в съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от НСИ със Заповед № РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ.
3.8. Информация за кандидата, включваща настоящо ниво на съответствие на стопанството със стандар
тите на ЕС и национлното законодателство
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3.9. Друга информация
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
II. Описание на концепцията за развитие на стопанството
(за целия период на изпълнение на бизнес плана).
1. Специфични цели и резултати, свързани с развитие на дейностите на новото стопанство
Таблица 7. Специфични цели и резултати
Индикация
û /ü
към периода
на проверка
изпълнението
на бизнес
плана

№ на цел

Вид

А

Б

1

Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство,
измерен в СПО (минимум с 4000 евро СПО)

2

Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското
стопанство

o

3

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения,
ягодоплодни и лозя, включително винени

o

4

Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване
на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко
свързани с дейността на стопанството

o

5

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на
селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за
нуждите на земеделското стопанство

o

6

Увеличаване броя на животните в стопанството

o

В
ü

С Т Р.
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Индикация
û /ü
към периода
на проверка
изпълнението
на бизнес
плана

№ на цел

Вид

А

Б

В

7

Придобиване на професионални умения и компетентности (отбелязва
се, когато кандидатът не притежава такива и поема ангажимент
да изпълни изискванията в срок до 36 месеца от сключването на
договора за предоставяне на финансовата помощ, но не по-късно от
избрания период за проверка)

o

8

Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по
опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или
участие в информационна дейност относно тези проблеми

ü

9

Преминаване към биологично производство

o

10

Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени
стандарти на ЕС

o

11

Създаване на допълнителна заетост и нови работни места в
стопанството (Отбелязва се в случай, че кандидатът планира създаване
на нови работни места за реализацията на дейностите по проекта и
изпълнява приоритет по чл. 13, ал. 1, т. 4)

o

2. Дейности, необходими за преструктуриране и адаптация на земеделското стопанство
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. Очаквани резултати за развитието на дейностите на земеделското стопанство
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3.1. Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС – описват се стан
дартите, които ще бъдат достигнати от стопанството на кандидата към периода за проверка изпълнението
на бизнес плана (попълва се в случай, че е отбелязана цел 10 от таблица 7)
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3.2. Допълнителна заетост и нови работни места

Таблица 7.1. Допълнителна заетост и нови работни места в стопанството, свързани с изпълнението
на проекта (попълва се в случай, че кандидатът планира създаване на допълнителна заетост и нови работни
места за реализацията на дейностите по проекта и отговаря на критерия за подбор по чл. 13, ал. 1,
т. 4 – отбелязана цел 11 от таблица 7)
Среден списъчен брой на персонала,
нает в стопанството, считано от
датата на създаване на стопанството
до месеца, предхождащ датата на
кандидатстване
(за цялото стопанство – ред „Общ
брой”, колона Г на табл. 6)

Среден списъчен брой
на персонала, нает в
стопанството, изчислен
за период от една година
спрямо месеца, предхождаш
подаването на зявката за
второ плащане

Планирано увеличение на
средния списъчен брой
на персонала за периода
на изпълнение на бизнес
плана

А

Б

В=Б-А

Забележки:
* В колона „А“ се попълва средният списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата за
периода от датата на създаването на стопанството до месеца, предхождащ датата на кандидатстване,
съгласно данните в ред „Общ брой“, колона Г на табл. 6.
* В колона „Б“ се попълва увеличеният среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата
за периода на изпълнение на бизнес плана. Увеличеният брой се изчислява за отчетен период от една година
спрямо месеца, предхождащ подаването на зявката за второ плащане, и в съответствие с Методика за
изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от НСИ със Заповед № РД-07-21
от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ, но без да се включва заетостта на кандидата физическо лице,
собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието на кандидата ЕТ.
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III. Програма за развитие на стопанството
1. Дейности и инвестиции.
Таблица 8. Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на
периода за проверка изпълнението на бизнес плана

Инвестиция/дейност
Цел, към постигаНачин на Реализането на която е извършване ция на
насочена инвести- (закупуване, проект
Вид К-во Мярка цията/дейността наем, раз- по под(посочва се номевъдна деймярка
рът от колона А ност и др.) 4.1, 4.2
на табл. 7)

A

Б

В

Г

Д

Стандарт/законодателство на
ЕС и национално
законодателство (попълва се
при отбелязана
цел 10 от колона
А на табл. 7)

Индикативна година
на започване на инвестицията/дейността, но не по-късно
от избраната крайна
дата на периода за
проверка изпълнението на бизнес плана

Ж

З

Е

Забележка. Посочват се планираните инвестиции/дейности в стопанството в периода на изпълнение на
бизнес плана. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за
проверка изпълнението на бизнес плана. Задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни
материали и/или нематериални активи.
1А. Информация за начина на придобиване на професионални умения и компетентности (информацията е
задължителна, когато кандидатът към момента на кандидатстване не притежава такива и поема ангажимент
да изпълни изискванията в рамките на 36 месеца от сключването на договора за предоставяне на финансовата помощ, но не по-късно от крайната дата на избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана)
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
1Б. Информация за начина на придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите
на околната среда в земеделския сектор. (Информацията е задължителна за попълване.)
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
IV. Производствена програма на земеделското стопанство
1. Растениевъдство
Таблица 9. Растениевъдство
Вид култура
Площ
(вкл. естестве- настояща гони ливади и под
дина
угар)
стопанска..../....
№

А
1
2

МежПериод
динни/
на засяваОснов- втори
не/засажна
култури
дане – от
дка
култу... до....
ра
(максимум 30
дни)
Б1

Б2

В1

В2

Площ
I година стопанска ....../......

дка

Г1

Площ
Площ
Площ
II година сто- III година сто- IV година стопанска ......../.....
панска..../...
панска ..../...

Площ
V година стопанска ..../...

Период
Период
Период
Период
Период на
на засявана засявана засявана засявазасяване/
не/засажне/засажне/засажне/засажзасаждадане – от
дане – от
дане – от
дане – от
не – от ...
дка
дка
дка
дка
... до....
... до....
... до....
... до....
до.... (мак(макси(макси(макси(максисимум 30
мум 30
мум 30
мум 30
мум 30
дни)
дни)
дни)
дни)
дни)
Г2

Д1

Д2

Е1

Е2

Ж1

Ж2

З1

З2

С Т Р. 7 4

ДЪРЖАВЕН

Вид култура
Площ
(вкл. естестве- настояща гони ливади и под
дина
угар)
стопанска..../....
№

МежПериод
динни/
на засяваОснов- втори
не/засажна
култури
дане – от
дка
култу... до....
ра
(максимум 30
дни)

Площ
I година стопанска ....../......

дка

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Площ
Площ
Площ
II година сто- III година сто- IV година стопанска ......../.....
панска..../...
панска ..../...

Площ
V година стопанска ..../...

Период
Период
Период
Период
Период на
на засявана засявана засявана засявазасяване/
не/засажне/засажне/засажне/засажзасаждадане – от
дане – от
дане – от
дане – от
не – от ...
дка
дка
дка
дка
... до....
... до....
... до....
... до....
до.... (мак(макси(макси(макси(максисимум 30
мум 30
мум 30
мум 30
мум 30
дни)
дни)
дни)
дни)
дни)

3
4
5
n
Общо
площ, дка

Забележка. В заглавието на колона „Площ I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.
1.1. Описание на схемата на засаждане на земеделските култури, посочени в таблица № 9, включително
информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни
етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни
насаждения и декоративни култури.
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
2. Животновъдство
Таблица 10. Животновъдство

№ Животни

А

Настояща
I година
година
стопанска
стопанска..../...
..../...

II година
стопанска
..../...

III година
стопанска..../...

IV година
стопанска
..../...

V година
стопанска
..../...

категория

бр./м2

бр./м2

бр./м2

бр./м2

бр./м2

бр./м2

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Забележка. В заглавието на колона „I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която
следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните
години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
В колона В за настоящата година се попълват данните от заверения опис на животните и следва да
съответстват на данните в таблица 2. Отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.
V. Икономически размер на земеделското стопанство, измерен в СПО
1. Определяне на икономическия размер на стопанството, измерен в СПО
1.1. Определяне на фуражния баланс

Г

лв./дка

Д

лв.
Ж

лв./дка

Пока
зател за
СПО (по
вид)

Общ икономически размер – СПО
фуражни култури – I година (лв.)

Е

дка

Пока
Индиви
зател за
дуално
Площ
СПО (по СПО (по
вид)
вид)

Общ
икономически
размер – СПО фуражни култури за настояща стопанска
година (лв.):

В

дка

вид

Б

Площ

Фуражни култури

З

лв.

Индиви
дуално
СПО (по
вид)

I година стопанска ..../...

Й

лв./дка

Пока
зател за
СПО (по
вид)

Общ икономически
размер – СПО фуражни култури – II
година (лв.)

И

дка

Площ

К

лв.
М

лв./дка

Общ икономически размер – СПО
фуражни култури – III година
(лв.)

Л

дка

Пока
зател за
СПО (по
вид)
Н

лв.
П

лв./дка

Общ икономически размер – СПО
фуражни култури – IV година
(лв.)

О

дка

Пока
зател за
СПО (по
вид)
Р

лв.
Т

лв./дка

Общ икономически размер –
СПО фуражни
култури – V
година (лв.)

С

дка

У

лв.

Индиви
дуално СПО
(по вид)

V година стопанска ..../...

Индиви
Пока
дуално
зател
Площ
СПО (по
за СПО
вид)
(по вид)

IV година стопанска ..../...

Индиви
дуално
Площ
СПО
(по вид)

III година стопанска ..../...

Индиви
дуално
Площ
СПО (по
вид)

II година стопанска ..../...

Б

категория

В

бр./м2

Брой/
m2

Г

лв./бр,м2

Пока
зател за
СПО
(по вид)

Д

лв.

Индиви
дуално
СПО (по
вид)
Ж

лв./бр,м2

Пока
зател
за СПО
(по вид)

Общ икономически размер – СПО
преживни животни – I година (лв.)

Е

бр./м2

Брой/
m2

З

лв.

Индиви
дуално
СПО (по
вид)
Й

лв./бр,м2
К

лв.

Индиви
Показател
дуално
за СПО
СПО (по
(по вид)
вид)

Общ икономически размер – СПО
преживни животни – II година
(лв.)

И

бр./м2

Брой/
m2

II година стопанска ..../...

М

лв./бр,м2

Пока
зател за
СПО
(по вид)

Общ икономически размер – СПО преживни животни – III година
(лв.)

Л

бр./м2

Брой/
m2

Н

лв.

Индиви
дуално
СПО (по
вид)

III година стопанска ..../...

П

лв./бр,м2

Общ икономически размер – СПО
преживни
животни – IV
година (лв.)

О

бр./м2

Пока
Брой/ зател за
m2
СПО (по
вид)

Р

лв.

Индиви
дуално
СПО (по
вид)

IV година стопанска ..../...

Т

лв./бр,м2

Пока
зател за
СПО (по
вид)

Общ икономически размер – СПО
преживни животни – V година
(лв.)

С

бр./м2

Брой/
m2

У

лв.

Индиви
дуално
СПО
(по вид)

V година стопанска ..../...

ВЕСТНИК

Забележка: В заглавието на колона „I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването
стопанска година.
Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
(*)Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури и един или повече видове от следните 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; коне и други еднокопитни.

Общ
икономически
разО б - мер – СПО преживни животщо
ни за настояща стопанска
година (лв.):

А

Животни

I година
стопанска ..../...

ДЪРЖАВЕН

№

Настояща година стопанска..../...

Забележка: В заглавието на колона „I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването
стопанска година. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана
(*)Попълва се в случай, че кандидатът отглежда една или повече фуражни култури (царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади,
други фуражни култури).
Таблица 11.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни (*)

Общо

А

№

Настояща година стопанска..../...

Таблица 11.1. Фуражни култури(*)
БРОЙ 40
С Т Р. 7 5

Данни за СПО

Настояща година
стопанска ..../...
(лв.)
А

I година
II година
III година
IV година
V година
стопанска ..../... стопанска ..../... стопанска ..../... стопанска ..../... стопанска ..../...
(лв.)
(лв.)
(лв.)
(лв.)
(лв.)
Б
В
Г
Д
Е

Фуражен баланс, настояща година(*) /ред В
от таблица 11.3/(лв.):

ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР, ИЗМЕРЕН В СПО (лв.):
(ред А + ред Б)

Б

В

Икономически
размер – II година (лв.)
Фуражен баланс
II година (*) /
ред В от таблица
11.3/(лв.):
ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР, ИЗМЕРЕН
В СПО – II година

Икономически
размер – I година (лв.)

Фуражен баланс
I година (*) /ред
В от таблица
11.3/(лв.):
ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР, ИЗМЕРЕН
В СПО – I година

М

Фуражен баланс
III година (*) /
ред В от таблица
11.3/(лв.):
ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР, ИЗМЕРЕН
В СПО – III година

Икономически
размер – IIIгодина (лв.)

Л
Н

П

Фуражен баланс
IV година (*) /
ред В от таблица
11.3/(лв.):
ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР, ИЗМЕРЕН
В СПО – IV година

Икономически
размер – IV година (лв.)

О

Р

Т

Фуражен баланс
Vгодина (*) /ред
В от таблица
11.3/(лв.):
ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР, ИЗМЕРЕН
В СПО – V година

Икономически
размер – V година (лв.)

С

Площ/ Пока
Индиви Площ/ Пока
бр.
зател за дуално
бр.
зател за
СПО
СПО (по
СПО
(по вид)
вид)
(по вид)
дка/
дка/
лв./дка,
лв./дка,
бр./m2
лв.
бр./m2
бр.
бр.

Площ/ Пока
Индиви
бр.
зател за дуално
СПО (по
СПО
вид)
(по вид)
дка/
лв./дка,
бр./m2
лв.
бр.

У

лв.

Индиви
дуално
СПО
(по вид)

V година стопанска ..../...

IV година стопанска ..../...

III година стопанска ..../...

ВЕСТНИК

Забележка: В заглавието на колона „I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването
стопанска година. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Площта на отглежданите гъби, както и отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
(*) Ред Б се попълва в случай, че разликата за съответната година в ред В на табл. 11.3 е положително число, т.е. е налице фуражен излишък.
VI. Съответствие с изискването за активен земеделски стопанин
(Описва се съответствието на кандидата с чл. 5, ал. 3 от наредбата)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................

Икономически размер,
измерен в СПО за настояща стопанска година (лв.):

Настояща година стопан- I година стопанска ..../...
II година стопанска ..../...
ска ..../...
Вид култура/категория
Пока Индиви Площ/ Пока Индиви
Пока
Индиви
животни
Площ/ зател за дуално
бр.
зател за дуално Площ/ зател за дуално
бр.
СПО (по СПО
СПО (по СПО
бр.
СПО (по
СПО
вид)
(по вид)
вид)
(по вид)
вид)
(по вид)
Основна Междинни/
дка/
дка/
дка/
лв./дка,
лв./дка,
лв./дка,
култура/ втори куллв.
бр./m2
лв.
бр./m2
лв.
бр./m2
бр.
бр.
бр.
животни
тури
Б2
Е
З
И
Й
К
Б1
В
Г
Д
Ж

ДЪРЖАВЕН

А

А

№

А

СПО фуражни култури (данните по години
от ред „Общо“ на табл. 11.1)
СПО преживни животни (данните по години
Б
от ред „Общо“ на табл. 11.2)
В Фуражен баланс (ред А-ред Б)
Данните се попълват за съответните години, съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана
(*)Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури.
Таблица 12. Определяне на икономическия размер на стопанството

№

Таблица 11.3. Фуражен баланс(*)
С Т Р. 7 6
БРОЙ 40

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

Приложение № 5
към чл. 24, ал. 1

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

По подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
Уникален регистрационен номер на кандидата
Уникален идентификационен № на заявлението

……………………………..

Дата на издаване

І. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА

Наименование на кандидата
Уникален идентификационен
номер при регистрацията на
земеделския стопанин по реда
на § 4 ЗПЗП
1. За юридически лица, еднолични търговци:

ЕИК:

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. №:

....................................................................................

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Община:

....................................................................................

Област:

....................................................................................
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Адрес за кореспонденция:
Населено място:

град/село: ………….. ПК …………………………

Улица, №, блок, вх., ет., ап.:

....................................................................................

Община:

....................................................................................

Област:

....................................................................................

Телефон, факс, е-mail:

Тел: …………. факс: .………..е-mail:……………..

IІ. ДАННИ ЗА СЪПРУГА/СЪПРУГАТА НА КАНДИДАТА – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СОБСТВЕНИКА НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО НА КАНДИДАТА ЕТ ИЛИ СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА НА КАНДИДАТА ЕООД

Име на съпруг/съпруга
………………………………………………………..……

ЕГН....../....../....../....../....../....../....../....../

Презиме...............................................................................
Фамилия...............................................................................
ІІІ. ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Местонахождение на стопанството
(област, община, населено място)
(посочват се всички населени места, общини, съответно области,
на чиято територия се намира стопанството на кандидата)
.........................
(Моля, определете една обща крайна
дата и посочете точен ден, месец и
година, като съобразите
изискванията на чл. 34, ал. 2, 3 и 4 от
наредбата)
IV.Предстоящи за засяване / засаждане култури през текущата към датата на кандидатстване
стопанска година (попълва се в случай, че има култури, които са включени в анкетната карта и не са
засети/засадени към датата на подаване на заявлението за подпомагане
Избрана крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес
плана и крайна дата за подаване на заявката за второ плащане по
договора за предоставяне на финансова помощ

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

Вид култура

Основна култура

ВЕСТНИК

Площ за засяване/
засаждане(дка)*

Междинни/
втори култури

С Т Р. 7 9

№ на имота/
имотите (по
скица), върху
който/които ще се
засява/засажда

Период на
засяване/засаждане:
от дата до дата
(максимум 30 дни)

От

До

V. ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЛЕД ИЗБРАНАТА КРАЙНА
ДАТА НА ПЕРИОДА ЗА ПРОВЕРКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА
Таблица 5.1. Растениевъдство
(Попълват се данни само за годините след избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана)

Вид култура (вкл. естествени
ливади и под угар)

№

А

Основна култура

Втори /
междинни
култури

Б1

Б2

Площ,
III година
стопанска..../...
дка

Период на
засяване/
засаждане
(максимум 30
дни)

В1

В2

Площ,
IV година
стопанска ..../...

Площ,
V година стопанска
..../...

дка

Период на
засяване/
засаждане
(максиму
м 30 дни)

дка

Период на
засяване/
засаждане(м
аксимум 30
дни)

Г1

Г2

Д1

Д2

1
2
3
n
Общо площ, дка
Таблица 5.2. Животновъдство
(Попълват се данни само за годините след избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана)

№
А

Животни

III година стопанска..../... IV година стопанска ..../...

V година стопанска
..../...

категория

бр./м2

бр./м2

бр./м2

Б

Е

Ж

З

С Т Р.
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5.3 Определяне на фуражния баланс
Таблица 5.3.1. Фуражни култури(*)
(*)Попълва се в случай, че кандидатът предвижда да отглежда една или повече фуражни култури (царевица
за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури)
(Попълват се данни само за годините след избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана)
III година
стопанска ..../...
Фуражни култури

№

А

IV година
стопанска ..../...

Площ

Показател за
СПО
(по вид)

Индивидуално
СПО (по
вид)

вид

дка

лв./дка

Б

В

Г

Площ

Показател за
СПО
(по вид)

Индивидуално
СПО
(по вид)

лв.

дка

лв./дка

Д

Е

Ж

Общ
икономически
размер фуражни
култури, измерен
в СПО – III
година (лв.)

ОБЩО

V година
стопанска ..../...
Площ

Показател за
СПО
(по вид)

Индивидуално
СПО (по
вид)

лв.

дка

лв./дка

лв.

З

И

Й

К

Общ
икономически
размер
фуражни
култури - IV
година (лв.)

Общ
икономически
размер фуражни
култури - V
година (лв.)

Таблица 5.3.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни (*)
(Попълват се данни само за годините след избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана)
III година
стопанска ..../...
Животни
Брой/
m2

№

IV година
стопанска ..../...

Показател за
СПО

Индивидуално
СПО

(по вид)

(по вид)

V година

стопанска
..../...

Брой/
m2

Показател за
СПО
(по вид)

Индивидуално СПО
(по вид)

Брой/
m2

Показател за
СПО
(по вид)

Индивидуално
СПО (по
вид)

категория

бр./м2

лв./бр, м2

лв.

бр./м2

лв./бр,
м2

лв.

дка/
бр./m2

лв./дка,
бр.

лв.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

А

ОБЩО

Общ
икономически
размер - СПО
преживни
животни – III
година (лв.)

Общ
икономически
размер - СПО
преживни
животни - IV
година (лв.)

Общ
икономически
размер - СПО
преживни
животни - V
година (лв.)

(*)Попълва се в случай, че кандидатът предвижда да отглежда фуражни култури и един или повече вида от следните 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; коне и други еднокопитни.
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Таблица 5.3.3. Фуражен баланс(*)
(Попълват се данни само за годините след избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана)
III година

№

IV година стопанска V година стопанска
..../... (лв.)
..../... (лв.)

стопанска ..../...

Данни за СПО

(лв.)

А

А

СПО фуражни култури (данните
по години от ред "Общо” на
Табл.5.3.1)

Б

СПО преживни животни (данните
по години от ред "Общо” на
Табл.5.3.2)

В

Фуражен баланс (Ред А-ред Б)

Б

В

(*)Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури.

Таблица 5.4. Определяне на икономическия размер на стопанството след избраната крайна
дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана (*)
(Попълват се данни само за годините след избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана)
Вид култура /
животни

III година
стопанска ..../...

категория

№

Основна
култура /
животни

Втори
/междинни
култури

Вид/

А

Б1

Б2

Показател за
СПО
(по вид)

Индиви
дуално
СПО
(по вид)

дка/
бр./m2

лв. /
дка,бр.

лв.

В

Г

Д

Площ/
бр.

IV година
стопанска ..../...

V година
стопанска ..../...

Показател за
СПО
(по вид)

Индивидуално
СПО
(по вид)

дка/
бр./m2

лв. /
дка,бр.

лв.

Е

Ж

З

Площ/
бр.

Показател за
СПО

Индивидуално
СПО

(по вид)

(по вид)

дка/
бр./m2

лв. /
дка,бр.

лв.

И

Й

К

Площ/
бр.

А

Икономически
размер, измерен
в СПО – III
година (лв.)

Икономически
размер, измерен
в СПО - IV
година (лв.)

Икономически
размер, измерен
в СПО V година (лв.)

Б

Фуражен
баланс III
година (*) /Ред
В от таблица
5.3.3/(лв.):

Фуражен
баланс IV
година (*) /Ред В
от таблица
5.3.3/(лв.):

Фуражен
баланс Vгодина
(*) /Ред В от
таблица
5.3.3/(лв.):

ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАЗМЕР НА
СТОПАНСТВОТО,
ИЗМЕРЕН В СПО

ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАЗМЕР НА
СТОПАНСТВОТО,
ИЗМЕРЕН В СПО

ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАЗМЕР НА
СТОПАНСТВОТО,
ИЗМЕРЕН В СПО

III година

IV година

В

(Ред А + Ред Б)

(Ред А + Ред Б)

V година
(Ред А + Ред Б)

Площта на отглежданите гъби, както и отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2..

(*)

Ред Б се попълва в случай, че разликата за съответната година в ред В на табл. 5.3.3 е положително число, т.е. е налице фуражен
излишък.
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VI. ПРИЛОЖЕНИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (моля отбележете с  /)
1.

Бизнес план (по образец), включително на електронен носител, и таблиците от бизнес
плана в електронен формат по образец.

2.

Копие на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и анкетни формуляри
към нея

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения на кандидата
към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на
подаване на заявлението за подпомагане
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения
едноличния собственик на капитала на ЕООД кандидат към държавата, издадено
съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД
НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението
подпомагане

на
от
на
за

Справка от Националната агенция по приходите (НАП) за осигуряване или
неосигуряване на кандидата, включително на собственика на предприятието на ЕТ
или едноличния собственик на капитала на ЕООД кандидат, като земеделски
стопанин с осигурителния период, когато има такъв
Удостоверение за семейно положение на кандидата ФЛ, на собственика на
предприятието на кандидата ЕТ или на едноличния собственик на капитала на
кандидата ЕООД, което представлява, издадено от съответната община не по-рано от
месеца, предхождащ датата на подаване на заявлениието за подпомагане (в случай че
лицето е женено/омъжено)
Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие от
влязъл в сила договор за наем, вписан в службата по вписванията към съответния
районен съд, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния
районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда,
с минимален срок пет години, като е допустимо не повече от 18 месеца от срока да е
изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане. Документите се
придружават с копие от скица на имота/имотите (приложими за формиране на
минималния икономически размер на стопанството от 8 000 евро СПО)
Документи, удостоверяващи право на ползване с регистрирано правно основание,
съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, извън
представените по т.7 (приложими за изчисляване на общия начален икономически
размер на стопанството по чл.5, ал.2, т.3)
Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие на
договор за наем (включително ако е вписан в службата по вписванията към съответния
районен съд) и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния
районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда,
които са предоставени за временно ползване с договор за наем и/ или аренда на трети
лица
преди
датата
на
подаване
на
заявлението
за
подпомагане
(Документите се изискват само за земята, която кандидатът не обработва или е
предоставил на трети лица за обработка).
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10. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие на договор за
наем на животновъдния обект, вписан в службата по вписванията към съответния
районен съд. Договорът за наем следва да е влязъл в сила към датата на
кандидатстване и със срок на действие не по-малко от пет години,като е допустимо не
повече от 18 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за
подпомагане. (в случай че кандидатът отглежда животни)
11. Разпечатка от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6
от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните
и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013г.) за наличните в обекта животни, подписана от
официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от
един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай, че
кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС) или
Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът
отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС)-(документът се
изисква, в случай че кандидатът отглежда животни)
12. Удостоверение издадено от БАБХ за регистрация на животновъден обект (за проекти в
сектор „Животновъдство”)
13. Документ за професионални умения и компентности, съгласно § 1, т. 23 от
Допълнителната разпоредба-предоставя се от кандидата ФЛ и от собственика на
предприятието на ЕТ или едноличния собственик на капитала на ЕООД кандидат (в
случай че към момента на подаване на заявлението за подпомагане, документът е
наличен. Документът НЕ е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане,
при условие, че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да премине обучение за
покриване на съответното изискване в срок до 36 месеца от сключване на договора за
предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от избраната крайна дата на
периода за изпълнение на бизнес плана)
14. Разрешение за производство на посевен и посадъчен материал, издадено от
Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и
удостоверение за вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване,
апробация и семеконтрол (в случай че в стопанството се произвежда посевен и
посадъчен материал).
15. Мотивираната писмена обосновка, придружена с доказателства за причините за
разликата в заявената по схемите и мерките за директни плащания площ (последно
заявената за подпомагане по тези схеми и мерки) и площта, заявена по тази наредба
(само в случай че кандидатът има подадено заявление по схемите за директни
плащания и има разлика в заявените площи по схемите над 3 на сто)
16. Лицензи, разрешения и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията,

17.
18.
19.
20.
21.

изискуеми и издадени съгласно българското законодателство във връзка с чл. 19
Декларация в оригинал - Приложение № 2 по чл. 6, ал. 3, т. 1.
Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните
данни.
Декларация за нередности в оригинал.
Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от
министъра на икономиката и енергетиката)
Удостоверение за регистрация в лозарския регистър по чл. 27, ал. 1 от Закона
за виното и спиртните напитки (важи в случай че в стопанството на
кандидата се отглеждат винени лозя)
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22. Документ от компетентния орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД),
удостоверяващ съответствие с режимите на защитете територии, въведени със
Закона защитените територии, и/или режимите на защитените зони,
въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от
стопанството на кандидата, които попавадт в тях (важи за всички площи по
чл. 5, ал. 8, които попадат в обхвата на защитените територии и защитените
зони)
Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за
оценка /в случай, че е приложимо/:
23. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно професионално
образование, придружена от свидетелство за професионална квалификация или
диплома за завършено висше образование по образователно-квалификационна степен
бакалавър или образователно-квалификационна степен магистър в областите посочени
в §1, т.5 от допълнителната разпоредба (документът се представя само ако в
заявлението за подпомагане кандидатът е отбелязъл, че отговаря на критерия за подбор
по чл. 13, ал. 1, т. 1).
24. 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 с
контролиращо лице (документът се представя само ако в заявлението за подпомагане
кандидатът е отбелязъл, че отговаря на критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 3)

БРОЙ 40







ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в
горепосочения ред.
VII. ДЕКЛАРАЦИИ

С подписване на заявлението за подпомагане
декларирам, че:
1. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по „Програма за развитие на
селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.
2. Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по подмярка 6.1„Стартова помощ за
млади земеделски стопани ”





3. Съм декларирал/а цялата притежавана и ползвана земеделска земя, налични животни,
селскостопански сгради и постройки на територията на стопанството, наличните машини,
съоръжения, оборудване, транспортни средства и използвана работна сила



4. Стопанството ми не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице (с изключение на
случаите на съпружеска имуществена общност)



5. Съм започнал отглеждането на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисването на
земя с цел производството на земеделска продукция на.............................................................................
(ден/мес./год.).



6. Не съм бил регистриран като земеделски стопанин като физическо лице, едноличен търговец или
собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани по-рано от 18 месеца преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане



7. Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“



8. Нямам изискуеми публични задължения към държавата



9. Ще стартирам изпълнението на бизнес плана в срок до девет месеца, считано от датата на договора за
предоставяне на финансова помощ



10. В срок до 36 месеца от датата на сключване на договора с Разплащателната агенция, но не по-късно от
избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана, се задължавам да придобия
професионални умения и компетентности (когато кандидатът, включително едноличният собственик
на капитала на ЕООД кандидат, към момента на кандидатстване не притежава такива)
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11. Не попадам в обхвата на лицата, които не са активни земеделски стопани съгласно чл. 38б, ал. 2 на
Закона за подпомагане на земеделските производители и/или отговарям на поне едно от изискванията
по чл. 38б, ал. 3 на същия закон.
12. Попадам в обхвата на лицата, които не са активни земеделски стопани съгласно чл. 38б, ал. 2 на
Закона за подпомагане на земеделските производители и не отговарям на нито едно от изискванията
по чл. 38б, ал. 3 на същия закон, но най-късно до края на 18-ия месец от настъпването за първи път на
което и да е от събитията по чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2 на тази наредба няма да попадам в обхвата на лицата,
които не са активни земеделски стопани съгласно чл. 38б, ал. 2 на Закона за подпомагане на
земеделските производители и/или ще отговарям на поне едно от изискванията по чл. 38б, ал. 3 на
същия закон.



13. Не съм бил регистриран като едноличен търговец и/или нямам и не съм имал участия в други
дружества по Търговския закон.



14. Бил съм регистриран като едноличен търговец
дружества по Търговския закон.

и/или имам и/или съм имал участия в други





 Наименование
на
едноличния
търговец/дружествата
...................................................................................................................;
Булстат/ЕИК:.............................................. ...........................................................................................;
15. Съпругът ми не е /не е бил регистриран/а като едноличен търговец и/или няма мажоритарно участие
в капитала на търговско дружество, регистрирано по Търговския закон (в случай че кандидатът е в
брак).



16. Съпругът/ ми е бил регистриран/а като едноличен търговец или ЕООД по Търговския закон (в
случай че кандидатът е женен/омъжена)



o Наименование
на
едноличния
...................................................................................................................;

търговец/ЕООД

o Булстат/ЕИК:...................................................................................................................................................
17. По отношение на земеделското ми стопанство няма установен втори ръководител по смисъла на § 1,
т. 2 от допълнителната разпоредба на наредбата.
18. Предвидените дейности по проекта отговарят на изискванията на Закона за опазване на околната
среда, Закона за биологичното разнооб азие и Закона за защитените територии.
19. Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а от Наказателния кодекс за
представяне на неверни сведения.
20. 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.
21. Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези, представени на хартиен
носител.

Име, подпис и печат на кандидата
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VIII. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

№

Критерии

Кандидатът има
завършено средно
и/или
висше
образование
в
областта
на
селското
1.1 стопанство,
ветеринарната
медицина
или
икономическо
образование със
земеделска
насоченост
Проекти
с
дейности
насочени в сектор
„Животновъдство”
и сектор „Плодове
и зеленчуци” – са
проекти,
при
които СПО на
земеделското
стопанство
на
кандидата
към
момента
на
2.1
кандидатстване се
формира
от
отглежданите
животни
и/или
култури от сектор
„Плодове
и
зеленчуци“, и/или
увеличението на
икономическия
размер измерен в
СПО към периода
на
проверка

Минимално изискване

Завършено
средно
или
висше
образование в областта на селското
стопанство, ветеринарната медицина
и/или
завършено
икономическо
образование със земеделска насоченост в
съответствие с определението в § 1, т.5
от допълнителната разпоредба

Максимален
брой точки
за посочения
приоритер

Точки

10

Максимален
В случай, че СПО на земеделското
Брой точки за
брой точки за
стопанство на кандидата към момента на
СПО към
СПО към
кандидатстване включва животни и/или
момента на
момента на
култури от сектор „Плодове и
кандидатстване
кандидатстване –
– .......... т.;
зеленчуци“ и планираното увеличение
20 т.;
на СПО на стопанството е изцяло с
отглеждане на животни и/или култури
Брой точки за
Брой точки за
от сектор „Плодове и зеленчуци“, 1 евро
планирано
планирано
СПО, формиран от отглежданите към
увеличение на
увеличение на
момента на кандидатстване животни
СПО – 6 т.;
СПО – ........т.
и/или култури от сектор „Плодове и
зеленчуци“, се умножава по коефициент
0,00125.
Общ максимален
Общ брой
Към получения резултат се добавят 6
брой точки –
точки –
точки.
26 т.
............. т.
Пример: = СПО приоритетен
*0,00125+6

В случай, че СПО на земеделското
стопанство на кандидата към момента на
Максимален
Брой точки за
брой точки за
кандидатстване включва животни и/или
СПО към
СПО
към
култури от сектор „Плодове и
момента на
момента на
зеленчуци“, а планираното увеличение
кандидатстване
кандидатстване –
на СПО на стопанството не е изцяло с
– .......... т.;
20 т.;
отглеждане на животни и/или култури от
сектор „Плодове и зеленчуци“, 1 евро
СПО, формиран от отглежданите към
Максимален Брой точки за
момента на кандидатстване животни
брой точки за
планирано
и/или култури от сектор „Плодове и
планираното
увеличение
зеленчуци“, се умножава по коефициент увеличение на
на СПО –
0,00125. Към получения резултат се
СПО – 3 т.;
........т.
добавя сумата, получена от планираното
увеличение на СПО на стопанството,

Обосновка
на
заявения
брой
точки
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изпълнението на
бизнес плана се
формират
от
планираните
за
отглеждане
животни
и/или
култури от сектор
„Плодове
и
зеленчуци“

Проекти, подадени от кандидати,
чиито стопанства
3.1 са в процес на
преход
към
биологично
производство или
са преминали към
биологично
производство на
земеделски
продукти и храни
по смисъла на
Регламент
на
Съвета (ЕО) №
834/2007 от 28
юни
2007
г.
относно
биологичното
производство
и
етикетирането на
биологични
продукти и за
отмяна
на
Регламент (ЕИО)
2092/91

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

формирана от културите и/или
животните от съответния приоритетен
сектор /“Животновъдство“ или „Плодове
и зеленчуци“/, умножена по коефициент Общ максимален
0,0015
брой точки –
23 т.
/Планиран СПО приоритетен*0,0015≤3/.

С Т Р. 8 7

Общ брой
точки –
............. т.

Пример: = (СПО
приоритетен*0,00125)+ (Планиран СПО
приоритетен *0,0015)
В случай, че СПО на земеделското
стопанство на кандидата към момента на
кандидатстване не включва животни
и/или култури от сектор „Плодове и
зеленчуци“, а планираното увеличение
на СПО на стопанството е изцяло с
отглеждане на животни и/или култури от
сектор „Плодове и зеленчуци“.

Общ брой
точки – 6 т.

Общ брой
точки –
............. т.

Максимален
брой точки за Брой точки за
СПО към
СПО към
В случай, че СПО на земеделското
момента на
момента на
стопанство на кандидата към момента на кандидатстване кандидатстване
кандидатстване включва култури и/или
– .......... т.;
– 20 т.;
животни, отглеждани по биологичен
начин или в преход към такъв и
планираното увеличение на СПО на
Брой точки за
Брой точки за
стопанството е изцяло с отглеждане на
планирано
планирано
култури и/или животни по този начин, 1 увеличение на
увеличение на
евро СПО, формиран от отглежданите
СПО – 6 т.;
СПО – ........т.
към момента на кандидатстване култури
и/или животни по този начин, се
умножава по коефициент 0,00125. Към
Общ
получения резултат се добавят 6 точки.
максимален
Общ брой
Пример: = СПО био*0,00125+6
точки –
брой точки –
............. т.
26 т.
В случай, че СПО на земеделското
стопанство на кандидата към момента на Максимален
кандидатстване включва култури и/или
брой точки за Брой точки за
СПО към
животни, отглеждани по биологичен
СПО към
момента на
начин или в преход към такъв, а
момента на
кандидатстване
планираното увеличение на СПО на
кандидатстване
– .......... т.;
стопанството не е изцяло с отглеждане
– 20 т.;
на култури и/или животни по този
начин, 1 евро СПО, формиран от
отглежданите към момента на
Максимален
кандидатстване култури и/или животни
брой точки за Брой точки за
планирано
по този начин, се умножава по
планираното
увеличение на
коефициент 0,00125. Към получения
увеличение на СПО – ........т.
резултат се добавя сумата, получена от
СПО – 3 т.;
планираното увеличение на СПО на
стопанството, формирана от културите
Общ
и/или животните, отглеждани по
максимален
биологичен начин или в преход към
Общ брой
брой точки –
такъв, умножена по коефициент 0,0015
точки –
23
т.
/Планиран СПО*0,0015≤3/.
............. т.
Пример: = (СПО био*0,00125)+
(Планиран СПО био*0,0015)
В случай, че СПО на земеделското
стопанство на кандидата към момента на
кандидатстване не включва култури
и/или животни, отглеждани по
биологичен начин или в преход към
такъв тип производство, а планираното
увеличение на СПО на стопанството е
изцяло с култури и/или животни,
отглеждани по този начин.

Общ брой
точки – 6 т.

Общ брой
точки –
............. т.
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Създаване на 1
работно място
– 10 точки
 ДА

*

12

Създаване на 2
работни места
– 11 точки
 ДА

Създаване на
над 2 работни
места – 12
точки
 ДА

Общ брой на заявените точки по критериите за
оценка на проекта(Максимум 74 точки)
Таблицата се попълва задължително от кандидата в зависимост от критериите за подбор, на които смята, че отговаря,
като в колона „Точки“ посочва точките, които счита,, че следва да получи по критерий. В колона „Обосновка на заявения
брой точки“ се посочва мотиви и начин на изчисление на посочените от кандидата точки.

Име, подпис и печат на кандидата
IX. Декларация за нередности
Долуподписаният/-ата ……………………………………………………………………………………….............................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ………………………….., притежаващ/а лична карта № …………………………, издадена на ……………… от …………………
…………………………………………………………………………….................................................................................................................,
с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………..............................................................…………...,
тел.: ……………………..….., факс: …………………………., в качеството си на ………………………………………………………………………
………………..........................................................................................................................................................................……,
(представител, само в случаите на ЕТ и ЕООД)
на ……………………………………………………………………………………….......................................................................……………………….,
(наименование на кандидата едноличен търговец или ЕООД)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ………………..................................................…., със седалище……………………………………………………………,
с адрес на управление ….………………………………………………………………, тел.: ……………………..….., факс: ………………………….,
в качеството си на кандидат по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“
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, Кохезионния
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 прила
гането 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
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
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общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултати, споменати в пред
ходната подточка;
– използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/ или
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 „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата: .................................
Подпис на декларатора: .......................................................
X. Форма за наблюдение и оценка
Форма за наблюдение и оценка на проектите по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски
стопани“

/П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о/
УРН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
УИН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата
(Подчертайте правилния отговор и/или попълнете празните полета в таблиците!)
1. Юридически статут на кандидата по мярката:
/Моля, отбележете с û /ü подходящата категория:/
Физическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)
Еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД)
2. Пол на кандидата:
/Моля, отбележете с û /ü подходящата категория:/
Жена o
Мъж o
3. Образование/квалификация на кандидата

o
o
o

Моля,
отбележете
(û/ü)

Индикатор
Кандидатът физическо лице/собственикът на капитала на кандидата ЕООД/
собственикът на предприятието на кандидата ЕТ отговаря на изискването за
професионално образование в една от следните категории:
Висше в областта на селското стопанство

o

Висше ветеринарно

o

Висше икономическо със земеделска насоченост

o

Средно в областта на селското стопанство

o

Средно ветеринарно

o

Средно икономическо със земеделска насоченост

o

Кандидатът физическо лице/собственикът на предприятието на кандидата ЕТ
Образованието на кандидата физическо лице/собственика на предприятието на
кандидата ЕТ :

o

Висше образование

o
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Моля,
отбележете
(û/ü)

Индикатор
Средно образование

o

Основно образование

o

o
Желаещ да бъде обучен по подмярка 1.1
4. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатът физическо лице /собственикът на
капитала на кандидата ЕООД/собственикът на предприятието на кандидата ЕТ е участвал като обучаем
по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР /Моля, отбележете с û /ü/
ДА o
НЕ o
5. Основно земеделско производство на стопанството
Моля, отбележете културата/културите и/или видове животни, чиято продукция формира основната част
от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към годината на
второто (финално) плащане
Животновъдство
Растениевъдство

индикация (û /ü)

животно/птица

Култура

........................

Култура

........................

Вид домашно животно/птица
Вид домашно животно/птица

за месо

за мляко

за яйца

..............................

o

o

o

.............................

o

o

o

6. Размер на стопанството
Индикатор

размер – СПО (в лв.)

размер на използваните земеделски
площи

При кандидатстване/одобрение на проекта

……………СПО

………………ха

При плащане на втория (финален) етап

……………СПО

………………ха

7. Географско разположение на имотите на стопанството
Имоти
Площ в ха

ЕКАТТЕ на населеното място

имот 1

.....................................................

...........................................

имот 2

....................................................

...........................................

имот 3

...................................................

..........................................

имот 4

...................................................

..........................................

....................................................

...........................................

...

8. Среден списъчен брой на наетите по трудово правоотношение в стопанството на младия земеделски
стопанин (не се включват данните за самия кандидат – млад земеделски стопанин)
1

Мъже
=<40 г. >40 г.

Жени
=<40 г.

>40 г.

Среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството, считано
от датата на създаване на стопанството до месеца, предхождащ
датата на кандидатстване
Среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен
за период от една година спрямо месеца, предхождащ подаването на
зявката за второ плащане
Дата

Име, подпис и печат на кандидата..................

1
Средният списъчен брой на наетите по трудово правоотношение за един месец се изчислява чрез
сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния
месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни).
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Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ К АНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за подпомагане, включително
формата за наблюдение и оценка на проектите
(по образец), включително на електронен носител, в електронен формат по образец.
2. Бизнес план (по образец), включително
на електронен носител, и таблиците от бизнес
плана в електронен формат по образец.
3. Копие на регистрационна карта, издадена
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани и анкетни формуляри, ведно с актуалните
анкетни карти и анкетни формуляри.
4. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения на кандидата
към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца,
предхождащ датата на подаване на заявлението
за подпомагане.
5. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения на едноличния
собственик на капитала на ЕООД кандидат към
държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца,
предхождащ датата на подаване на заявлението
за подпомагане.
6. Справка от Националната агенция по приходите (НАП) за осигуряване или неосигуряване
на кандидата, включително на собственика на
предприятието на ЕТ или едноличния собственик
на капитала на ЕООД кандидат, като земеделски стопанин с осигурителния период, когато
има такъв.
7. Удостоверение за семейно положение на
кандидата ФЛ, на собственика на предприятието
на кандидата ЕТ или на едноличния собственик
на капитала на кандидата ЕООД, което представлява, издадено от съответната община не
по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлениието за подпомагане (в случай
че лицето е женено/омъжено).
8. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя, и/или копие от влязъл в
сила договор за наем, и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска
служба на МЗХ договор за аренда, с минимален
срок пет години, като е допустимо не повече
от 18 месеца от срока да е изтекъл към датата
на подаване на заявлението за подпомагане.
Документите се придружават с копие от скица
на имота/имотите (приложими за формиране на
минималния икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО).
9. Документи, удостоверяващи право на ползване с регистрирано правно основание съгласно
чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители, извън представените по т. 7
(приложими за изчисляване на общия начален
икономически размер на стопанството по чл. 5,
ал. 2, т. 3).
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10. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя, и/или копие на договор
за наем (включително ако е вписан в службата
по вписванията към съответния районен съд) и/
или копие от вписан в службата по вписванията
към съответния районен съд и регистриран в
съответната общинска служба на МЗХ договор
за аренда, които са предоставени за временно
ползване с договор за наем и/или аренда на трети
лица преди датата на подаване на заявлението
за подпомагане (документите се изискват само
за земята, която кандидатът не обработва или е
предоставил на трети лица за обработка).
11. Копие от документ за собственост на
животновъден обект и/или копие на договор за
наем на животновъдния обект, вписан в службата по вписванията към съответния районен
съд. Договорът за наем следва да е влязъл в
сила към датата на кандидатстване и със срок
на действие не по-малко от пет години, като е
допустимо не повече от 18 месеца от срока да е
изтекъл към датата на подаване на заявлението
за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда
животни).
12. Разпечатка от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от
2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването
им (ДВ, бр. 90 от 2013 г., за наличните в обекта
животни, подписана от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай
че кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират в ИИС) или опис на
животните, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата
на подаване на заявлението за подпомагане (в
случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС)
(документът се изисква, в случай че кандидатът
отглежда животни).
13. Удостоверение, издадено от БАБХ, за регистрация на животновъден обект (за проекти
в сектор „Животновъдство“).
14. Документ за професионални умения и
компетентности съгласно § 1, т. 23 от допълнителната разпоредба – предоставя се от кандидата
ФЛ и от собственика на предприятието на ЕТ или
едноличния собственик на капитала на ЕООД
кандидат (в случай че към момента на подаване
на заявлението за подпомагане, документът е
наличен; документът НЕ е задължителен при
подаване на заявлението за подпомагане, при
условие че кандидатът е поел ангажимент в
бизнес плана да премине обучение за покриване
на съответното изискване в срок до 36 месеца
от сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ, но не по-късно от избраната крайна дата на периода за изпълнение на
бизнес плана).
15. Разрешение за производство на посевен
и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол, и удостоверение за вписване в
регистъра на Изпълнителната агенция по сорто-
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изпитване, апробация и семеконтрол (в случай
че в стопанството се произвежда посевен и посадъчен материал).
16. Мотивираната писмена обосновка, придружена с доказателства за причините за разликата
в заявената по схемите и мерките за директни
плащания площ (последно заявената за подпомагане по тези схеми и мерки), и площта, заявена
по тази наредба (само в случай че кандидатът
има подадено заявление по схемите за директни
плащания и има разлика в заявените площи по
схемите над 3 на сто).
17. Лицензи, разрешения и/или регистрация
за извърш ва не на дейнос т та/инвес т иц и я та,
изискуеми и издадени съгласно българското
законодателство във връзка с чл. 19.
18. Декларация в оригинал – приложение № 2
по чл. 6, ал. 3, т. 1.
19. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от
Закона за защита на личните данни.
20. Декларация за нередности в оригинал.
21. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1
ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на
икономиката и енергетиката).
22. Удостоверение за регистрация в лозарския
регистър по чл. 27, ал. 1 от Закона за виното и
спиртните напитки (важи в случай че в стопанството на кандидата се отглеждат винени лозя).
23. Документ от компетентния орган по околна
среда (РИОСВ/МОСВ/БД), удостоверяващ съответствие с режимите на защитените територии,
въведени със Закона за защитените територии,
и/или режимите на защитените територии, въведени със Закона за биологичното разнообразие,
за площите от стопанството на кандидата, които
попадат в тях (важи за всички площи по чл. 5,
ал. 8, които попадат в обхвата на защитените
територии и защитени зони).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТА
СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛ. 13, АЛ. 1(*)
1. Нотариално заверено копие на диплома за
завършено средно професионално образование,
придружена от свидетелство за професионална
квалификация, или диплома за завършено висше
образование по образователно-квалификационна
степен бакалавър или образователно-квалификационна степен магистър в областите, посочени в
§ 1, т. 5 от допълнителната разпоредба (важи за
критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 1).
2. 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 с контролиращо
лице или копие от сертификат от контролиращо
лице, валиден към датата на предоставянето му,
удостоверяващ, че кандидатът е производител
на продукт/и, сертифициран/и като билогичен/
биологични по смисъла на Регламент (ЕО)
№ 834/2007 (документите се изискват в случай, че
е заявен критерий за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 3).
(*) Забележка. Представят се в случай че проектът
на кандидата отговаря на съответния критерий
за подбор.
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Приложение № 7
към чл. 34, ал. 1
ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА
ЗАЯВК А ЗА ВТОРО ПЛАЩАНЕ
1. Заявка за плащане по образец.
2. Копие от регистрационна карта по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с актуалните
анкетни карти и анкетни формуляри.
3. Удостоверение за наличие или липса на
изискуеми публични задължения към държавата,
издадено от съответната ТД на НАП не по-рано
от месеца, предхождащ датата на подаване на
заявката за плащане.
4. Копие/я от паспорт/и на наличните животни
(когато кандидатът отглежда животни, за които
се изисква по националното законодателство).
5. Разпечатка от ИИС по реда на Наредба
№ 6 от 8 октомври 2013 г. за наличните в обекта
животни, подписана от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ плащане (в случай, че
кандидатът отглежда видове животни, които
трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.), или опис на
животните, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата на
подаване на заявката за второ плащане (в случай,
че кандидатът отглежда видове животни, които
не трябва да се регистрират в ИИС по реда на
Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.).
6. Първични счетоводни документи (например фактури) и приемно-предавателен протокол,
доказващи придобиването на дълготрайните
материални и нематериални активи, посочени
в бизнес плана.
7. Платежно нареж дане, прикрепено към
всяка фактура (платежно нареждане), и банково
извлечение от деня на извършване на плащането,
доказващо плащане от страна на ползвателя на
разходите за дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнес плана (при
плащане по банков път).
8. Документ, удостоверяващ извършеното
плащане от страна на ползвателя на разходите за
дълготрайни материални и нематериални активи,
посочени в бизнес план (при плащане в брой).
9. Копие от диплома за завършено образование
в областта на селското стопанство и/или копие
от удостоверение за завършен курс на обучение
с продължителност 150 часа, и/или копие от
удостоверение за завършен курс на обучение
с продължителност 150 часа по подмярка 1.1
„Професионално обучение и придобиване на
умения“ от ПРСР
10. Счетоводен баланс за последната финансова година и към датата на подаване на заявката
за плащане (в случаите, когато се изискват по
Закона за счетоводството).
11. Отчет за приходите и разходите за последната финансова година и към датата на
подаване на заявката за плащане (в случаите,
когато се изискват по Закона за счетоводството)
и/или книга за приходите и книга за разходите в
случай на водене на едностранно счетоводство.

БРОЙ 40

ДЪРЖАВЕН

12. Справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс, изготвена към датата на
подаване на заявката за плащане (в случаите,
когато се изискват по Закона за счетоводството),
или инвентарна книга и книга за материалните
запаси в случай на водене на едностранно счетоводство.
13. Копие от удостоверение за завършен курс,
включващ обучение по основните проблеми
по опазване компонентите на околната среда
в земеделския сектор, или копие от документ
за участие в информационна дейност относно
тези проблеми.
14. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя и/или копие от вписан
в службата по вписванията към съответния
районен съд договор за наем, и/или копие от
вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната
общинска служба на МЗХ договор за аренда със
срок не по-малък от 3 г. от датата на подаване
на заявката за плащането (изисква се за земята,
чийто размер се взема предвид при определяне
на икономическия размер на стопанството).
15. Удостоверение, издадено от БАБХ, за
регистрация на животновъден обект (изисква
се, когато ползвателят извършва животновъдна
дейност).
16. Копие от документ за наем на животновъдния обект, вписан в службата по вписванията
към съответния районен съд (изисква се, когато
ползвателят извършва животновъдна дейност и
животновъдният обект е отдаден на ползвателя
под наем).
17. Удостоверение за семейно положение на
ползвателя на помощта ФЛ, на собственика на
предприятието на ползвателя ЕТ или на едноличния собственик на капитала на ползвателя ЕООД,
издадено от съответната община по постоянен
адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата
на подаване на заявката за плащане.
18. Удостоверение за родствените връзки на
ползвателя на помощта, издадено от съответната
община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката
за плащане.
19. Удостоверение за родствените връзки на
ползвателя ФЛ, на собственика на предприятието
на ползвателя ЕТ или на едноличния собственик
на капитала на ползвателя ЕООД, издадено от
съответната община по постоянен адрес не порано от месеца, предхождащ датата на подаване
на заявката за плащане (в случай, че ползвателят
на помощта е женен/омъжена).
20. Разрешение за производство на посевен
и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация
и семеконтрол, и удостоверение за вписване в
регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай
на създаване на разсадник).
21. Нотариално заверено изрично пълномощно
и копие от болничен лист в случаите по чл. 23,
ал. 2 и 3.
22. Справка по образец за средния списъчен
брой на персонала, нает от ползвателя, включително и този, нает за изпълнение на проекта, за
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отчетен период от най-малко една година преди
месеца на подаване на заявката за второ плащане, придружен от копия на трудовите договори
и платежни нареждания за платени трудови възнаграждения и осигуровки (в случаите, когато
проектът на ползвателя е оценен по критерия за
подбор, посочен в чл. 13, ал. 1, т. 4).
23. Документи, доказващи, че лицето е станало активен фермер до 18 месеца от настъпване
за първи път на което и да е от събитията по
чл. 5, ал. 2, т. 1 и 2 (само за одобрени кандидати,
които попадат в списъка на лицата по чл. 38б,
ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските
производители).
24. Данъчна декларация за последния отчетен
период преди подаване на заявката за плащане.
СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Увеличаване на обработваемата земеделска
площ на земеделското стопанство
1. Копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен
съд договор за наем, и/или копие от вписан в
службата по вписване към съответния районен
съд и регистриран в съответната общинска
служба на МЗХ договор за аренда със срок на
действие не по-малко от 3 години от датата на
подаване на заявката за плащането, ведно с копие от скица на имота (изисква се за закупените
и/или наетите или арендуваните обработваеми
земеделски площи след сключване на договора
за отпускане на финансовата помощ).
Създаване, презасаждане и възстановяване
на трайни насаждения и ягодоплодни
1. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията – сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при
стандартен (САС) материал – фирмен документ,
издаден от производителя. При лозов посадъчен
материал – сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на
стандартен лозов посадъчен материал, издаден
от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал – фирмен документ, издаден от производителя.
2. Растителен паспорт, издаден от БАБХ, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за
фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
3. Документ, удостоверяващ придобиване право на ново засаждане, право на презасаждане и
право на засаждане, издаден по реда на Закона
за виното и спиртните напитки (важи в случай
на засаждане/презасаждане на винени лозя).
4. Удостоверение за регистрация в лозарския
регистър по чл. 27, ал. 1 от Закона за виното и
спиртните напитки (важи в случай на засаждане/
презасаждане на винени лозя).
Подобряване на сградния фонд чрез строи
телство, покупка, реконструкция и/или ремонт
на сгради, пряко свързани с дейността на сто
панството
1. Протокол за установяване на годността
за ползване на строежа (образец 16) съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72
от 2003 г.) – важи в зависимост от характера на
инвестицията в дълготрайни материални активи.
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2. Констативен акт за установяване на годността за ползване на строежа (образец 15) съгласно
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството) – важи
в зависимост от характера на инвестицията в
дълготрайни материални активи.
3. Копие от документ за собственост на новозакупени сгради и удостоверение за данъчна оценка,
валидна към датата на придобиването – важи
в зависимост от характера на инвестицията в
дълготрайни материални активи.
4. Обобщен приемно-предавателен протокол
за предаване на строежа от изпълнителя на възложителя – важи в зависимост от характера на
инвестицията в дълготрайни материални активи.
Подобряване механизацията на стопанството
чрез закупуване на селскостопанска техника,
машини, съоръжения и оборудване за нуждите
на земеделското стопанство
1. Договор за покупка на селскостопанска
техника, машини, съоръжения и оборудване.
2. Приемно-предавателен протокол.
3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника или на моторно превозно
средство (в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба).
4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни
условия (в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба).
Увеличаване броя на животните в стопан
ството
1. Удостоверение, издадено от БАБХ, за регистрация на животновъден обект, включително за пчелини (изисква се, когато ползвателят
извършва животновъдна дейност).
2. Копие от документ за наем на животновъдния обект, вписан в службата по вписванията
към съответния районен съд (изисква се, когато
ползвателят извършва животновъдна дейност и
животновъдният обект е отдаден на ползвателя
под наем).
3. Разпечатка от ИИС по реда на Наредба
№ 6 от 8 октомври 2013 г. за наличните в обекта
животни, подписана от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване
на заявката за второ плащане (в случай, че ползвателят отглежда видове животни, които трябва
да се регистрират в ИИС по реда на Наредба
№ 6 от 8 октомври 2013 г.)
или
Опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец
преди датата на подаване на заявката за второ
плащане (в случай, че ползавателят отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.).
4. Копие/я от паспорти на закупените животни
(в случай, че ползвателят отглежда животни, за
които се изисква по националното законодателство).

ВЕСТНИК

БРОЙ 40

Преминаване към биологично производство
Копие от договор за контрол по чл. 18 от
Закона за прилагане на Общата организация на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз с контролиращо лице.
3681

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за допълнение на Наредба № Н-12 от
2014 г. за условията и реда за предоставяне
на финансова или материална помощ и за
предоставяне на помещения във военните
клубове или в сгради в управление на Минис
терството на отбраната или структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.; доп., бр. 9 от 2015 г.)
§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3б:
„§ 3б. (1) През 2015 г. и 2016 г. Съюзът на
офицерите и сержантите от запаса и резерва
може да кандидатства за предоставяне на
финансова помощ в рамките на предвидените
средства съгласно § 10 от Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България по
бюджета на Министерството на отбраната за
съответната година (ДВ, бр. 35 от 2009 г.), необходима за административното осигуряване
на председателството на Междусъюзническата
конфедерация на офицерите от резерва (СИОР)
на страните – членки на НАТО, при условията
и по реда на глава втора от наредбата.
(2) За 2015 г. мотивирано искане за предоставяне на целевата финансова помощ по
ал. 1 се подава в 30-дневен срок от влизане в
сила на наредбата. Комисията по чл. 11, ал. 1
разглежда мотивираното искане и изготвя при
условията и по реда на чл. 12 и 13 проект на
допълнение към годишния план на Министерството на отбраната за 2015 г.
(3) Проектът на допълнение към годишния
план на Министерството на отбраната за
2015 г. се представя от директора на дирекция „Социална политика“ на министъра на
отбраната за утвърждаване не по-късно от
два месеца от влизане в сила на наредбата.
(4) Въз основа на утвърденото допълнение
към годишния план на Министерството на
отбраната за 2015 г. министърът на отбраната
сключва договор със Съюза на офицерите и
сержантите от запаса и резерва за предоставяне
на финансова помощ за административното
осигуряване на председателството на СИОР
на страните – членки на НАТО, при условията
и по реда на глава втора, раздел IV.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Десислава Йосифова
3599
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ
ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 278
от 17 април 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация, решение на
Комисията за защита на потребителите, протокол № 14 от заседание, проведено на 8.04.2015 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88,
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите,
Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване
на потребителите в случаите на изземване на
опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за стоките,
имитиращи храни, протокол от изпитване № 3991
от 13.03.2015 г., сертификат за стоков контрол
№ 05/0041 от 16.03.2015 г., протокол от изпитване
№ 3991-А от 27.03.2015 г. и допълнение към сертификат за стоков контрол № 05/0041 от 16.03.2015 г.,
издадени от „Булгарконтрола“ – АД, удостоверяващи, че предлаганата на пазара декоративна
украса (венче) с форма, вид, размер и цвят на
грозд в светло- и тъмножълт цвят на зрънцата,
изработени от изкуствен материал – силикон, и
клонче в зелен цвят, с етикет с посочен баркод:
7 026614 011075, арт. № 401107 и надпис „Нusk
brannfaren BALSTAD“, не отговаря на стандарт
БДС EN-71-1:2015 и не е безопасна, тъй като при
прилагане на сила на опън, много по-малка от
изискващата, се отделят малки части – зърна
от грозде, които влизат в цилиндъра за малки
части, и тъй като по форма, цвят и външен вид
приличат на храна – грозде, може да се очаква
от децата да ги поставят в устата си и да ги погълнат, което да причини задавяне и последващо
задушаване, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на декоративна
украса (венче) с форма, вид, размер и цвят на
грозд в светло- и тъмножълт цвят на зрънцата,
изработени от изкуствен материал – силикон, и
клонче в зелен цвят, с етикет с посочен баркод:
7 026614 011075, арт. № 401107 и надпис „Нusk
brannfaren BALSTAD“, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на
потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на

изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоката съдържа.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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За председател:
К. Арабаджиев

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 47
от 21 май 2015 г.
На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 20
юли 2015 г., сребърна възпоменателна монета
„100 години българско самолетостроене“ със
следното описание:
Технически параметри
емисия – 2015;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 925/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23.33 г;
диаметър – 38.61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата, околовръст надписи
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната
стойност „10 ЛЕВА“ и годината на емисията „2015“.
На обратната страна на монетата е изобразен
първият български моторен самолет – биплан,
констру иран от Асен Йорданов, околовръст
надпис „БЪЛГАРСКО САМОЛЕТОСТРОЕНЕ“
и „100 ГОДИНИ“.
Автор на художествения проект е Стефан
Иванов.
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Управител:
Ив. Искров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 159
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Е-24 от 12.09.2012 г. от Еми-
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лиян Георгиев Георгиев с искане за разрешаване
изработване на проект за подробен устройствен
план – план за застрояване, за имот с идентификатор 68134.4387.2, район „Люлин“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 100, том I, peг. № 7322, дело № 140 от
13.09.2005 г. за имот № 033002, м. Шевовица,
землище Филиповци, на името на заявителя,
скица № 52148 от 3.08.2012 г. от СГКК – София,
за имот с идентификатор 68134.4387.2 (номер по
предходен план: 033002), комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, задание, мотивирано предложение за
създаване на ПУП. Предложението за създаване
на ПУП със застрояване на сграда с обществено
обслужване е съгласувано със СРЗИ с изх. № 1000-0376 от 14.08.2012 г.
Мотивираното предложение и задание са
разгледани и приети на ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-70 от 9.10.2012 г., т. 2.
Със Заповед № РД-09-50-890 от 11.10.2012 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
за изработване на ПУП – ПЗ за имота, а със
Заповед № РД-09-50-912 от 17.10.2012 г. на главния архитект на СО е допусната устройствена
процедура за изработване на ПУП – ПЗ за имот
с идентификатор 68134.4387.2.
С писмо изх. № ГР-94-Е-24 от 17.10.2012 г. на
началник-отдел „ПУП“ заповедите са изпратени на кмета на район „Люлин“ за сведение и
изпълнение.
Със заявление № ГР-94-Е-24 от 8.11.2012 г. е
внесен проект за ПУП – ПЗ за ПИ 68134.4387.2,
м. Шевовица – кв. Филиповци, с обяснителна
записка.
С писмо изх. № ГР-94-Е-24 от 13.11.2012 г. проектът е изпратен в район „Люлин“ за провеждане
на процедури по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-Е-24 от 11.02.2013 г.
допълнително са представени: декларация по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО за липса на растителност в
имота, заверена от дирекция „Зелена система“
при СО на 15.01.2013 г., здравно заключение за
съгласуване на проекта със СРЗИ от 14.08.2012 г.,
съгласуван проект със „Софийска вода“ – АД, и
изходни данни от м. 12.2012 г., съгласуван проект с „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, от
4.12.2013 г., съгласуване с Басейнова дирекция
за у правление на водите – Ду навск и район,
Плевен, с писмо изх. № 6143 от 8.01.2013 г.,
становище изх. № 94-00-726 от 5.02.2013 г. на
директора на СРИОСВ, съгласно което не е
необходимо провеждане на процедури по наредбата за ОС.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № АГ-92-79
от 9.04.2013 г. на началник-отдел „УТКРС“ при
район „Люлин“, с което се уведомява, че няма
постъпили възражения. Приложено е съобщение
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите на заинтересуваните лица.
Във връзка със становища на отдел
„БДПР“ – „КТ“, и отдел „Правен“ проектът е
преработен като изменение на план за улична
регулация и план за регулация и застрояване за
имота.
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Преработеният проект е изпратен за съобщаване в район „Люлин“ с писмо изх. № ГР-94-Е-24
от 27.09.2013 г.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № АГ-92223/2 от 18.03.2014 г. на началник-отдел „УТКРС“
при район „Люлин“, с което уведомява, че няма
постъпили възражения. Приложено е съобщение
по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите на заинтересуваните лица, служебна бележка и обратни разписки.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-41 от 10.06.2014 г.,
т. 2, с решение „Приема проекта. Изпраща за
одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.“
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение
на улична регулация и ПРЗ за нов УПИ XVII4387.2 – „за общественообслужващи дейности“,
е подадено от заинтересуваното лице по чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственик на поземлен
имот с идентификатор 68134.4387.2, което се установява от приложения документ за собственост,
скица от СГКК – София, и комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-50-09-164 от 16.04.1984 г.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-54 от 30.08.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
С проекта се одобрява създаване на урегулиран поземлен имот (УПИ) за частта от поземлен
имот с идентификатор 68134.4387.2, която попада
в „Зона за общественообслужващи дейности и
озеленяване в околоградски район“ (Оз2), като
частите от имота, попадащи в зони „Терени на
локални градини и озеленяване“ (Тго) и „Терени
за озеленяване на улици, реки, дерета и открити
канали и сервитути“ (Тзв), не се регулират. Създава се нов УПИ XVII-4387.2 – „за общественообслужващи дейности“, при съобразяване на
границите на имота в кадастралната карта.
Предвид горното за одобряване на проекта за
ПУП – ПР, е налице основание по чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
За осигуряване на лице (изход) към улица на
нов УПИ XVII-4387.2 – „за общественообслужващи дейности“, се изменя действащият план за
улична регулация на улица от о.т. 79а до о.т. 80
за създаване на задънена улица от о.т. 79б до
о.т. 79в до новия УПИ, което е в съответствие с
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3 ЗУТ.
Предвид горното основание за ИПУР е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С ПЗ в новообразувания УПИ XVII-4387.2 – „за
общественообслужващи дейности“, се предвижда
изграждане на свободностояща двуетажна нежилищна сграда.
Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 35 ЗУТ.
С оглед на горното с ПЗ не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
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Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, разрешено е изработването на проект
за ИПУР и ПРЗ от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Устройствената зона, в която попада частта
от имота – предмет на плана, е „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване
в околоградски район“ (Оз2), в която съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо
конкретното предназначение на новообразувания
УПИ да е за общественообслужващи дейности.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД,
със СРЗИ и Басейнова дирекция за управление
на водите – Дунавски район, Плевен. Спазено
е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125,
ал. 6 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физически и юридически лица, за
изграждане на обект – задънена улица – публична
общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7
във връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 135, ал. 6
във връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 110, ал. 1,
т. 1 и чл. 17, ал. 1, чл. 125, ал. 6, чл. 108, ал. 5
ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 17 от приложението
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-41 от 10.06.2014 г., т. 2, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация
на улица от о.т. 79а до о.т. 80 за създаване на
задънена улица от о.т. 79б до о.т. 79в, кв. 49, м.
Филиповци, по зелените и кафявите линии, цифри
и букви съгласно приложения проект.
2. План за регулация за създаване на УПИ
ХVII-4387.2 – „за общественообслужващи дейности“, кв. 49, м. Филиповци, по червените и
сините линии, цифри и букви съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за новосъздаден
УПИ ХVII-4387.2 – „за общественообслужващи
дейности“, кв. 49, м. Филиповци, съгласно приложения проект и без допускане на намалени
разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Люлин“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 172
от 26 март 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Х-8 от 12.04.2010 г. от Христо
Димитров Димов с искане за допускане на устройствена процедура – план за застрояване на
имот № 013004 в землището на Княжево, район
„Витоша“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 189, том III, peг. № 3750, дело № 553 от
22.07.2008 г. за имот с пл. № 312, идентичен с
имот № 013004 на името на Христо Димитров
Димов и Стойка Атанасова Тасева-Димова, скица
от КВС, мотивирано предложение.
С писмо изх. № ГР-94-Х-8 от 11.06.2010 г. от
собствениците е поискано задание за проектиране
съгласно изискванията на чл. 125, ал. 1 и 2 ЗУТ,
като същото е внесено на 28.06.2010 г.
Мотивираното предложение и заданието са
разгледани и приети от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-89 от 19.10.2010 г., т. 42.
Със Заповед № РД-09-50-1706 от 28.10.2010 г.
на главния архитект на СО е одобрено задание
за изработване на ПЗ, а със Заповед № РД-0950-1747 от 4.11.2010 г. е допуснато изработване на
подробен устройствен план при спазване условията
на отделите в НАГ.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение на кмета на район „Витоша“ с писмо изх.
№ ГР-94-Х-8 от 8.11.2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-Х-8 от 30.11.2010 г.
са внесени проекти за план за застрояване за ПИ
№ 013004, м. Промочище, землище на Княжево,
с обяснителна записка.
Допълнително са представени: съгласуван
проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от
13.12.2010 г. и „Софийска вода“ – АД, с изходни
данни. Представена е експертна оценка на съществуваща растителност и заснемане на високата
дървесна растителност съгласно изискванията
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на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверени от дирекция
„Зелена система“ при СО на 22.12.2010 г. със
забележка да не се засяга съществуващата на
терена растителност.
С писмо изх. № ГР-94-Х-8 от 15.12.2010 г. проектът е изпратен в район „Витоша“ за съобщаване
по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.
С писмо изх. № 6602-714(2) от 10.05.2013 г. на
главния архитект на район „Витоша“ проектът
е върнат от обявяване, като е удостоверено, че в
законноустановения срок няма постъпили възражения. Приложен е разписен лист, съобщение,
служебна бележка, извадка от кадастралните
регистри.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ. След
забележки в становище на отдел „Правен“ проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-49
от 2.07.2013 г., т. 9, със служебно предложение да
се коригира като ИПР и ПРЗ във връзка с влязъл в сила ПУП за съседен имот и се преработи
върху кадастрална карта, като след изпълнение
на служебното предложение проектът се обяви
по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ.
Със заявление вх. № ГР-94-Х-8 от 31.07.2013 г.
е внесен коригиран проект за ИПУР за улица
от о.т. 113 до о.т. 116а (нова) и ПРЗ за създаване
на УПИ III-4 за имот с идентификатор от КККР
68134.1898.4 (ПИ № 013004, м. Промочище, землище на Княжево), кв. 12, м. В.з. Черният кос,
който е изпратен за обявяване по реда на чл. 128,
ал. 3 и 10 ЗУТ с писмо от 9.01.2014 г.
Приложена е скица № 51017 от 31.07.2012 г.
от СГКК – София, за имот с идентификатор
68134.1898.4 (номер по предходен план: 013004).
С писмо изх. № 6602-714 от 29.05.2014 г. на
главния архитект на район „Витоша“ проектът
е върнат от обявяване, като е удостоверено, че в
законноустановения срок няма постъпили възражения. Приложен е разписен лист.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-55 от 22.07.2014 г., т. 17, със служебно предложение предвиденото застрояване да
се коригира така, че да не засягат дървета съгласно
становище на ДЗС – СО, и да се отрази вярно
зоната „Гр“. Проектите са изтеглени за корекции
и са коригирани от проектанта с виолетов цвят.
С протокол № ЕС-Г-94 от 9.12.2014 г., т. 24,
ОЕСУТ коригира и допълва решението си по
протокол № ЕС-Г-55 от 22.07.2014 г., т. 17, като
приема проекта и изпраща в СОС за одобряване
на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на проекта за ИПУР
и ПРЗ е направено от заинтересованите лица
по смисъла на чл. 131, ал. 1 във връзка с чл. 2,
т. 1 ЗУТ, а именно Христо Димитров Димов и
Стойка Атанасова Тасева-Димова, собственици
на имот с идентификатор 68134.1898.4 (номер по
предходен план: 013004), което се установява от
приложения документ за собственост и скица от
СГКК – София.
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Действащият подробен устройствен план е
одобрен с Решение № 99 по протокол № 32 от
10.12.2001 г. на СОС и Решение № 241 по протокол
№ 65 от 13.05.2010 г. на СОС.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-69 от 14.12.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
Имот с идентификатор 68134.1898.4 представлява неурегулиран поземлен имот. С внесения
проект за ПР имотът се урегулира по границите
си в кадастралната карта в нов УПИ III-4, с което е спазено изискването на чл. 17, ал. 1 ЗУТ.
Предназначението на новообразувания УПИ
III-4 е „за жилищно строителство“, което е допустимо в усторйствена зона „Жм1“, в която
попада имотът.
За осигуряване на лице (изход) към улица се
изменя действащата улична регулация на улица
от о.т. 113 до о.т. 116, като същата се продължава до о.т. 116а (нова) за създаване на задънена
улица от о.т. 113 до о.т. 116а. Предвид дължината
на задънената улица същата е предвидена да
завършва с уширение.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 ЗУТ.
Улицата следва съществуващия на място път
и отнема само от имота на заявителите.
За одобряване на проекта за изменение на
уличната регулация е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване в новообразувания
УПИ III-4 се предвижда свободностояща дву
етажна жилищна сграда с Кк=7 м.
ПЗ се одобрява при спазване нормите на чл. 31,
ал. 1, 4 и 5 и чл. 32 ЗУТ с оглед на предвиденото в съседните имоти застрояване и с оглед на
бъдещото такова в зона „Жм1“.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец и приложено мотивирано предложение,
допуснато е изработването на проект за ИПР и
ПРЗ от компетентния за това орган, внесеният
проект е съобщен на заинтересованите лица,
проектът е разгледан и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът за изменение на уличната регулация
и планът за регулация и застрояване е изработен
върху действаща кадастрална карта, с което е
спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
По действащия ОУП на СО новият УПИ, обект
на плана, попада в „Жилищна устройствена зона
за малкоетажно застрояване в природна среда“
(Жм1), в която съгласно приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, т. 5, е допустимо конкретното предназначение за жилищно застрояване.
Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
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Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества – „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното заснемане
на дървесната растителност, заверено от дирекция
„Зелена система“ при СО.
Предвиденото с проекта изменение и създаване на улица е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, предвиждащо
отчуждаване на част от имот с идентификатор
68134.1898.4 – собственост на заявителите, поради
което на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС компетентен
да одобри проекта е Столичният общински съвет.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 1, чл. 14,
ал. 3, т. 1, ал. 4, чл. 81, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1
и 2, чл. 17, ал. 1 ЗУТ, т. 5 от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕСГ-49 от 2.07.2013 г., т. 9, № ЕС-Г-56 от 22.07.2014 г.,
т. 17, и № ЕС-Г-94 от 9.12.2014 г., т. 24, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на план за улична регулация
на улица от о.т. 113 до о.т. 116 за създаване на
задънена улица от о.т. 113 до о.т. 116а (нова), кв.
12, местност В.з. Черният кос, по зелените и кафявите линии и цифри, с корекциите във виолетов
цвят съгласно приложения проект.
2. План за регулация за образуване на нов
УПИ III-4, кв. 12, местност В.з. Черният кос, по
сините, червените и кафявите линии и цифри, с
корекции във виолетов цвят съгласно приложения проект.
3. План за застрояване за нов УПИ III-4, кв.
12, местност В.з. Черният кос, с корекции във
виолетов цвят съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
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Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 218
от 23 април 2015 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-35 от 28.02.2014 г. от Мартин
Манолов Велев, Весела Николаева Лечева и
Даниел Николаев Лечев чрез Елена Киркова Недева – пълномощник на всички като собственици
на УПИ VII-4, VIII-4, IX-498 и Х-498 от кв. 61 и
УПИ IX-490 и Х-490 от кв. 67, в.з. Симеоновосевер (имоти с идентификатор 68134.2043.4028,
68134.2043.4073, 68134.2043.4071, 68134.2043.4072,
68134.2043.905 и 68134.2043.906) с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
застрояване за създаване на нови УПИ IХ-905,
906, ХХ-4071, 4072, 4073 и ХХI-4028, 4072 от нови
кв. 61 и кв. 67.
Към заявлението са представени: нотариален
акт № 43, том IV, peг. № 7512, дело № 555 от
13.11.2013 г., нотариален акт № 44, том IV, peг.
№ 7513, дело № 556 от 13.11.2013 г., нотариален
акт № 45, том IV, peг. № 7514, дело № 557 от
13.11.2013 г., нотариален акт № 46, том IV, peг.
№ 7515, дело № 558 от 13.11.2013 г., всички доказващи 100 % собственост върху имот с идентификатор 68134.2043.4072 на името на Даниел
Николаев Лечев; скица, издадена от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 68134.2043.4072
(номер по предходен план: 498); нотариален
акт № 016, том II, peг. № 9576, дело № 170 от
25.10.2013 г. за УПИ IX-490, идентичен с имот с
идентификатор 68134.2043.905 на името на Мартин Манолов Велев; скица, издадена от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 68134.2043.905
(номер по предходен план: 490, парцел IX);
нотариален акт № 017, том II, peг. № 9579, дело
№ 171 от 25.10.2013 г. за УПИ Х-490, идентичен
с имот с идентификатор 68134.2043.906 на името на Мартин Манолов Велев; скица, издадена
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
68134.2043.906 (номер по предходен план: 490,
парцел X); нотариален акт № 51, том I, дело
№ 1876 от 6.03.2002 г. за парцел VII-4 и вилната
сграда в него на името на Весела Николаева
Лечева; скица, издадена от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 68134.2043.4028 (номер по
предходен план: 4, парцел VII); нотариален акт
№ 71, том I, peг. № 2332, дело № 60 от 15.03.2002 г.
за парцел VIII-4 и вилната сграда в него на името на Даниел Николаев Лечев; скица, издадена
от СГКК за поземлен имот с идентификатор
68134.2043.4073 (номер по предходен план: 4,
парцел VIII); нотариален акт № 138, том IV,
peг. № 7185, дело № 645 от 15.12.2010 г. за реална част от ПИ 498, попадаща в парцел IX-498
и Х-498 на името на Даниел Николаев Лечев;
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нотариален акт № 135, том III, peг. № 5438, дело
№ 464 от 23.09.2010 г. за 10/21 ид.ч. от ПИ 723,
попадащ в парцел IX-498 и Х-498 на името на
Даниел Николаев Лечев; нотариален акт № 80,
том II, peг. № 3113, дело № 248 от 3.06.2010 г. за
1/7 ид.ч. от ПИ 723, попадащ в парцел IX-498 и
Х-498 на името на Даниел Николаев Лечев; нотариален акт № 42, том I, peг. № 774, дело № 41
от 18.02.2010 г. за 1/21 ид.ч. от ПИ 723, попадащ
в парцел IX-498 и Х-498 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 41, том I,
peг. № 773, дело № 40 от 18.02.2010 г. за 1/7 ид.ч.
от ПИ 723, попадащ в парцел IX-498 и Х-498 на
името на Даниел Николаев Лечев; нотариален
акт № 66, том IV, peг. № 5524, дело № 551 от
25.10.2012 г. за 1/7 ид.ч. от ПИ с идентификатор
2043.723, попадащ в парцел IX-498 и Х-498 на
името на Даниел Николаев Лечев; нотариален
акт № 18, том IV, peг. № 6984, дело № 584 от
11.12.2009 г. за 1/21 ид.ч. от ПИ 723, попадащ
в парцел IX-498 и Х-498 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 151, том I,
peг. № 1547, дело № 123 от 27.03.2012 г. за 3/20
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 157, том I,
peг. № 1582, дело № 128 от 28.03.2012 г. за 13/72
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 161, том I,
peг. № 1600, дело № 132 от 29.03.2012 г. за 4/9
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 167, том I,
peг. № 1652, дело № 137 от 10.04.2012 г. за 8/63
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 171, том I,
рег. № 1684, дело № 141 от 11.04.2012 г. за 1/126
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 176, том I,
peг. № 1724, дело № 146 от 12.04.2012 г. за 1/24
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 175, том I,
peг. № 1721, дело № 145 от 12.04.2012 г. за 1/126
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; нотариален акт № 183, том I,
peг. № 1779, дело № 151 от 19.04.2012 г. за 1/42
ид.ч. от ПИ с идентификатор 2043.724, попадащ
в парцел IX и X от кв. 61 на името на Даниел
Николаев Лечев; скица, издадена от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 68134.2043.4071
(номер по предходен план: 723, 724, 498, парцел
IX, X); 6 бр. пълномощни, комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16,
ал. 3 ЗКИР, мотивирано предложение за исканото изменение.
Мотивираното предложение е разгледано и
прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕСГ-21 от 18.03.2014 г., т. 17.
Със Заповед № РД-09-50-240 от 3.04.2014 г.
на главния архитект на Столичната община
е разрешено да се изработи проект за ПУП в
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териториален обхват: УПИ V-129, VII-4, VIII-4,
IX-498 и Х-498 от кв. 61 и УПИ VII-490, 498,
IX-490, Х-490, XI-700 и ХII-537 от кв. 67, в.з.
Симеоново-север – имоти с идентификатори
68134.2043.4028, 68134.2043.4073, 68134.2043.4071,
68134.2043.4072, 68134.2043.905 и 68134.2043.906
по КККР на район „Витоша“.
С писмо изх. № ГР-94-00-35 от 4.04.2014 г. на
началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена до
кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и до заявителя.
Със заявление вх. № ГР-94-00-35 от 22.05.2014 г.
е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПРЗ
за нови УПИ XII-537, XI-700, VII-498, 490, IX905, 906, XXI-4028, 4072 и ХХ-4071, 4072, 4073
от кв. 67 (нов); изменение на улична регулация
за създаване на пешеходна алея между кв. 61
и кв. 67, в.з. Симеоново-север, с обяснителна
записка. Представени са в допълнение към
документите по разрешаване изработването на
ПУП: 6 бр. пълномощни, комбинирана скица за
пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3
ЗКИР, предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от
29.04.2014 г. с нотариална заверка на подписите,
по силата на който Даниел Николаев Лечев се
задължава да прехвърли на Весела Николаева
Лечева реална част от имот с идентификатор
68134.2043.4072, която реална част по проекта за
ИПР се придава към собствения на купувача имот
с идентификатор 68134.2043.4028 за създаване на
нов УПИ XXI-4028, 4072, нотариален акт № 150,
том I, рег. № 1545, дело № 122 от 27.03.2012 г. за
1/60 ид.ч. от имот с идентификатор 68134.2043.724
на името на Даниел Николаев Лечев, с който
допълнително представен акт се доказват 100 %
собствеността върху имота.
На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с
писмо изх. № ГР-94-00-35 от 4.06.2014 г. на началник-отдел „ПУП“.
Обявеният проект е върнат след приключена
процедура по съобщаване с писмо изх. № 6602148/2 от 17.10.2014 г. на главния архитект на район
„Витоша“, с което се удостоверява, че в законоустановения срок няма постъпили възражения.
Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с
подписите на заинтересуваните лица.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г.,
т. 14, с решение „Приема проекта. На основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС изпраща в СОС за одобряване.“
Допълнително е представена декларация за
липса на дървесна растителност в границите на
УПИ ХХ-4071, 4072, 4073, кв. 67, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО на 20.02.2015 г.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Искането за одобряване на проекта за ПУП е
направено от заинтересованите лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици
на УПИ VII-4, VIII-4, IX-498 и Х-498 от кв. 61 и
УПИ IX-490 и Х-490 от кв. 67, в.з. Симеоново – север (имоти с идентификатори 68134.2043.4028,
68134.2043.4073, 68134.2043.4071, 68134.2043.4072,
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68134.2043.905 и 68134.2043.906), което се установява от приложените по преписката документи
за собственост и скици от СГКК – София.
Действащият подробен устройствен план е
одобрен със Заповед № РД-09-1037 от 29.11.1991 г.
на председателя на ВрИК на ОбНС и заповеди:
№ РД-09-460 от 26.09.1996 г., № РД-50-263 от
3.11.1997 г. и № РД-50-318 от 27.11.2000 г. на кмета
на район „Витоша“ и № РД-09-50-147 от 3.03.1999 г.
на главния архитект на София.
Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК, изменена
със заповеди № КД-14-22-394 от 10.05.2012 г. и
№ КД-14-22-649 от 26.04.2013 г. на началника на
СГКК – София.
Съгласно представената комбинирана скица
по чл. 16, ал. 3 ЗКИР границите на УПИ IX-490
и Х-490 от кв. 67 не съвпадат с имотните граници на имоти с идентификатори 68134.2043.905 и
68134.2043.906.
С проекта за ИПР се изменят регулационните
граници на тези УПИ IX-490 и Х-490 от кв. 67 с
цел привеждането им в съответствие с границите
на имотите в кадастралната карта и обединяването им в общ УПИ IХ-905, 906.
Привеждане на регулационните граници на
УПИ IX-490 и Х-490 по границата на имот с
идентификатор 68134.2043.905 и 68134.2043.906
води до автоматично изменение на общите им
регулационни граници с УПИ VII-490, 498, XI-700
и XII-537. Останалите регулационни граници и
предназначението на тези УПИ не се изменят.
За одобряване на горното ИПР е налице основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ. Предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ не се изисква, тъй
като собствеността върху имоти с идентификатори 68134.2043.905 и 68134.2043.906 е на едно и
също лице.
Предви ж да се о т па дане на улица по
о.т. 352а – о.т. 360а в частта є, за която е създаден имот с идентификатор 68134.2043.4072.
Отпадането на горната улица води до изменение в границите на кв. 67 и 61.
Предвижда се също така изменение на границите на УПИ VII-4 от кв. 61 с включване на
част от имот 68134.2043.4072 в него за създаване
на нов УПИ XXI-4028,4072, кв. 67 (нов).
За одобряване на горното ИПР е налице основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ. За одобряване на нов
УПИ XXI-4028, 4072 е представен предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ, тъй като собствеността върху имоти с идентификатори 68134.2043.4028
и 68134.2043.4072 е на различни лица.
С проекта се предвижда изменение границите
на УПИ VIII-4, IX-498 и Х-498 от кв. 61 с обединяването им в един общ УПИ и включване към
тях на останалата част от имот с идентификатор
68134.2043.4072 за създаване на нов УПИ ХХ-4071,
4072, 4073, кв. 67 (нов).
За одобряване на горното ИПР е налице основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 във връзка с
чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6 ЗУТ. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 ЗУТ не се изисква, тъй като
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собствеността върху имоти с идентификатори
68134.2043.4071, 68134.2043.4072 и 68134.2043.4073
е на едно и също лице.
При изменение на част от границите на стари
УПИ VII-4, VIII-4, IX-498 и Х-498 се създава алея,
която да бъде нов делител между кв. 61 и кв. 67.
Алеята се предвижда да мине по южната граница на имоти с идентификатори 68134.2043.4028,
68134.2043.4073 и 68134.2043.4071.
Горното е допустимо на основание чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и чл. 108, ал. 5
ЗУТ.
Новосъздадените УПИ имат достъп по действаща улична регулация, с което е спазена нормата
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
Отдел „Общ устройствен план“ е удостоверил,
че имотите попадат в „Жилищна зона за малкоетажно застрояване с допълнителни специфични
изисквания“ (Жм2) и в „Жилищна зона за малкоетажно застрояване с ограничителни параметри
и специфични правила и нормативи, определени
с ПУП“ (Жм3*), съгласно приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.
Пр ед на значен ие т о на ново о бра з у ва н и т е
УПИ – „за жилищно строителство“, е допустимо
в тези устройствени зони.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
Във връзка с предложеното изменение на
плана за регулация и с оглед спазване на разпоредбата на чл. 20, ал. 2 ЗУТ, съгласно който
основното застрояване съответства на конкретното предназначение на имотите по смисъла на
чл. 8 ЗУТ, определено с подробния устройствен
план, проектът предвижда също изменение на
плана за застрояване.
В нов УПИ ХХ-4071, 4072, 4073 се предвижда свободностояща жилищна сграда на 2 етажа
вместо 2-етажните жилищни сгради в отделните
стари УПИ IX-498 и Х-498. Не се променят характерът и начинът на застрояване.
Застрояването е съобразено с изискванията
за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и чл. 32,
ал. 1 и 2 ЗУТ.
Предвид горното с ПЗ не се допускат намалени
разстояния до имотни граници и между сгради,
включително през улица.
Основание за одобряване на проекта за ИПЗ
е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по
чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец,
разрешено е изработването на проект за ИПРЗ
от компетентния за това орган, внесеният проект
е съобщен на заинтересованите лица, разгледан
е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
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Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на част от недвижими имоти – собственост на физическо лице, за изграждане на
обект „пешеходна алея“ – публична общинска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 ЗОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка
с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 134, ал. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3,
т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 31, ал. 1, 4 и 5 и
чл. 32, ал. 1 и 2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, т. 6
и 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-82 от 4.11.2014 г.,
т. 14, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. Изменение на плана за регулация на в.з.
Симеоново-север, У ПИ V II-4, V III-4, IX-498
и Х-498 от кв. 61 и УПИ VII-498, 490, IX-490,
Х-490, XI-700 и XII-537 от кв. 67 за създаване на
УПИ VII-498, 490, IX-905, 906, XI-700, XII-537,
ХХ-4071, 4072, 4073 и XXI-4028, 4072 от кв. 67
(нов); изменение на плана за улична регулация
за заличаване на улица от о.т. 352а до о.т. 360а
и създаване на пешеходна алея, южно от нови
У ПИ Х Х-4071, 4072, 4073 и X XI-4028, 4072,
между кв. 61 (нов) и кв. 67 (нов), по кафявите и
зелените линии, цифри, зачертавания и щрихи
съгласно приложения проект.
2. Изменение на плана за застрояване на в.з.
Симеоново-север, УПИ IХ-498 и Х-498 от кв.
61 (стар) с предвиждане на ново застрояване
в нов УПИ ХХ-4071, 4072, 4073 от кв. 67 (нов)
съгласно приложения проект и без допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
3587
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ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 226
от 24 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия
20 kV – „За складова база за нехранителни стоки“,
в имот с идентификатор 04279.21.10, местността
Под Грамада – Ш.13, по кадастралната карта на
Благоевград, минаващо през имоти с идентификатори 04279.18.27 (полски път – общинска собственост), 04279.20.49 (друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение – общинска собственост),
04279.21.22 (полски път – общинска собственост) и
04279.21.24 (полски път – общинска собственост)
по кадастралната карта на Благоевград и сервитут,
ограничаващ ползването на имот с идентификатор
04279.24.16 (полски път – общинска собственост)
по кадастрална карта на Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

3576

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 29
от 26 март 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение № 16 от протокол
№ 2 от 27.02.2015 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на
електропровод СрН и НН от ЖР стълб ВЕП 20
kV „Гурмазово“, преминаващо по полски пътища
ПИ № 062046 и ПИ № 062047 до УПИ І-062023,
ІІ-062023, ІІІ-062023, ІV-062023, кв. 1, м. Младенковица, с. Пожарево, община Божурище.

3600

Председател:
П. Котупанова

ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 44-9
от 28 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 НТК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12,
ал. 2 НАПСПО и Решение № 36-4 от 16.09.2014 г.
за откриване на процедура за приватизация
на 10 %-ен дял от „Иванов – хранителни стоки“ – ООД, представлява 2311 дяла – собственост
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на Община Добрич, от капитала на търговското
дружество чрез публичен търг Общинският съвет – гр. Добрич, реши:
1. Приема изготвените правен анализ и приватизационна оценка за приватизация на 10 %-ен
дял от „Иванов – хранителни стоки“ – ООД,
представляващ 2311 дяла – собственост на Община Добрич.
2. Продажбата да се извърши чрез публичен
търг с явно наддаване.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
3.1. Наименование на обекта на търга – подробно описан в т. 1 от решението.
3.2. Начална тръжна цена (съгласно доклада
на оценителя): 13 051 лв. без ДДС.
3.2.1. Цената се оферира и заплаща в левове.
3.2.2. Начин на плащане – достигнатата на
търга продажна цена еднократно да се изплати
до деня (или в деня) на сключване на договора.
3.2.3. Цената се заплаща по банков път по бюджетната сметка на Община Добрич: IBAN – BG
10 SOMB 9130 31 10000500, BIC: SOMBBGSF при
„Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул. Независимост 14, Добрич.
3.2.4. Сделката не се облага с ДДС на основание чл. 46, ал. 1, т. 5 ЗДДС.
3.3. Стъпка на наддаване: 500 лв.
3.4. Размер на депозита и крайния срок за
внасянето му – 10 на сто от началната тръжна
цена – 1305,10 лв., който да се внесе по набирателната сметка на Община Добрич: IBAN – BG
71 SOMB 9130 33 10000501, BIC: SOMBBGSF
при „Общинска банка“ – АД, клон Добрич, ул.
Независимост 14, Добрич, краен срок за внасяне – най-късно до изтичане на срока за подаване
на предложения.
3.5. Място, където се закупува тръжната документация, и цената є – тръжната документация
се закупува в Община Добрич, ул. България 12,
в Центъра за услуги и информация на общината,
ет. 1, трето работно място „Общинска собственост“, след заплащане на 77 лв. без ДДС (92,40 лв.
с ДДС) в Центъра за услуги и информация на
общината, ет. 1, работно място „Каса“.
3.6. Срок за закупуване на тръжната документация – до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. на 30-ия ден считано от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в сградата на общината, ул. България 12,
ет. 1, Центъра за услуги и информация, работно
място „Деловодство“.
3.8. Срок за извършване на оглед – всеки
работен ден до 29-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
след закупуване на тръжната документация.
3.9. Място, ден и начален час на провеждане
на търга – търгът за продажба да се проведе на
32-рия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч., в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
3.10. Утвърждава тръжната документация,
информационния меморандум и проектодоговора
за продажба като части от нея.

ВЕСТНИК
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3.11. Назначава комисия, която да организира
и проведе търга, съставена от общински съветници и служител на общинската администрация.
3.12. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба при същите условия
на настоящото решение, но със следните срокове:
3.12.1. срок за закупуване на тръжната документация – до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“;
3.12.2. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. на 60-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в сградата на общината,
ул. България 12, ет. 1, Центъра за услуги и информация, работно място „Деловодство“;
3.12.3. срок за извършване на огледи – всеки
работен ден до 59-ия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
след закупуване на тръжната документация;
3.12.4. място, ден и начален час на провеждане
на търга – търгът за продажба да се проведе на
62-рия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч., в
сградата на общината, ул. България 12, ет. 2, в
малката заседателна зала.
4. Сроковете по решението се определят по
реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден от
срока е неприсъствен, срокът изтича на първия
следващ присъствен ден.
5. Възлага на кмета на общината да назначи
комисия за провеждане на търга, да определи
председател на същата, както и последващите
съгласно закона действия по изпълнението на
това решение.

3588

Председател:
А. Табаков

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
РЕШЕНИЕ № 747
от 27 февруари 2015 г.
На основание чл. 21, aл. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното състояние и
приватизационните оценки и чл. 5, ал. 2, т. 5 от
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство Общинският съвет – гр. Златарица, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
поземлен имот № 30962.501.2198, площ 454 кв.
м, начин на трайно ползване: за производствени
и складови дейности, по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Златарица, община
Златарица, с граници и съседи: 30962.501.2197,
30962.501.1901, 30962.501.2199, 30962.501.2200,
30962.24.33, както и за принадлежащата към
този имот промишлена сграда с идентификатор № 3062.501.2198.1, с масивна конструкция
и застроена площ 137 кв. м. По регулационния
план на гр. Златарица за имота е отредено
УПИ VIII в стр. кв. 11. За имота има съставен
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акт за частна общинска собственост № 3525 от
21.03.2014 г., поправен с акт за поправка № 3615
от 10.11.2014 г.
2. Упълномощава кмета на община Златарица
за провеждане на процедури чрез пряко договаряне
по реда на Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
включително процесуално представителство за
възлагане изготвянето на анализ на правното
състояние, информационен меморандум, пазарна оценка, както и актуализации на същите за
имота по т. 1.
Определя кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в
анализите на правното състояние на обектите
на приватизация.

3577

Председател:
К. Колев

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 1424
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: поземлен имот в кв. 18 с площ 180
кв. м, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда – автосервиз със застроена площ
100 кв. м по регулационния план на с. Смилец,
община Силистра (АОС № 650 от 25.01.1999 г.).
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
6200 лв. без ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване 620 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
120 0 л в., кой т о се внася по ба н кова сме т к а на общ и ната: Ба н к а „ДСК“ – А Д, к лон
Си лист ра, IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от Информационния център на общината след заплащане на
200 лв. с включен ДДС по банкова сметка на
общината: Банка „ДСК“ – АД, клон Силистра,
IBAN – BG50STSA93008402675600, код за плащане – 444700, BIC – STSABGSF.
7. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 17 ч. на 19-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът ще се проведе на 20-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на общината.
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10. В случай на неявяване на кандидат ще се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-тия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
10.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 54-тия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
10.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-тия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
10.4. Търгът ще се проведе на 55-ия ден от
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на общината.
11. Заплащането на достигнатата на търга
цена за обекта се извършва по банкова сметка
на общината: Банка „ДСК“ – А Д, к лон Силистра, IBAN – BG50STSA93008402675600, код
за плащане на сграда – 445500, код за плащане
на земя – 445600, BIC – STSABGSF, в 30-дневен
срок от датата на заповедта за утвърждаване на
спечелилия търга, като от същата се приспадне
внесеният депозит.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.

3589

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 564
от 30 април 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стралджа, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план – линейна част на
трасетата на входно/изходни газопроводи (шлейфи)
за връзка на КС Лозенец с магистрален газопровод,
землище с. Лозенец, община Стралджа.

3578

Председател:
Ат. Кабакова

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 43.5
от 18 декември 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА и
чл. 24 и чл. 25, т. 1 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
1. Създава селищно образувание „Балабанчево“
на територията на населено място гр. Сунгурларе,
община Сунгурларе, област Бургас, съобразно
съществуващия териториалноустройствен план
на закритото с. Балабанчево.
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2. Създава селищно образувание „Каменско“
на територията на населено място с. Манолич,
община Сунгурларе, област Бургас, съобразно
съществуващия териториалноустройствен план
на закритото с. Каменско.
Решението влиза в сила след обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
Х. Ахмед
3502

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
РЕШЕНИЕ № 2-28
от 17 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тервел, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за
нуждите на ЕТ „Делта инженеринг – Самир
Ахмед“, Русе, в землищата на с. Орляк, с. Зърнево
и с. Жегларци, община Тервел, с обща дължина
на трасето 14 657 л.м и засегната от сервитута
площ 14,675 дка.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Тервел пред Административния
съд – Добрич.
Председател:
К. Енчев
3468

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 711
от 27 май 2015 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли,
одобрява:
1. Проекта за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Реконструкция на електропровод 20 kV извод „Рогозиново“ с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км
69 + 947 в землището на гр. Харманли, област
Хасково.
2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 АПК.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Хасково,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Хасково.
Председател:
П. Делчев
3693
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ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 342
от 9 април 2015 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27,
ал. 4 и 5 ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от
Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки, чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизация по ЗПСК, и за документите и
сведенията, представляващи служебна тайна,
чл. 3, ал. 3, т. 2, предл. 3, чл. 31, ал. 1 ЗПСК и
чл. 5 от НТК във връзка с чл. 32, ал. 3, предл. 2,
т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2,
ал. 1, т. 6, предл. 1 НТК и чл. 4, ал. 4 ЗПСК и
при мотиви, изложени в докладна записка, Общинският съвет – с. Ковачевци, реши:
1. Приема анализ на правното състояние
и приватизационна оценка и утвърждава информационен меморандум на следния обект:
едноетажна масивна сграда – навес със ЗП 544
кв. м, построена в парцел 4, масив 1 по неодобрения парцеларен план на стопански двор
на с. Егълница, община Ковачевци – частна
общинска собственост съгласно АЧОС № 112 от
14.05.2004 г., вписан в СВ към РРС.
2. Приема решение за приватизация на следният обект: едноетажна масивна сграда – навес
със ЗП 544 кв. м, построена в парцел 4, масив 1
по неодобрения парцеларен план на стопански
двор на с. Егълница, община Ковачевци – частна
общинска собственост съгласно АЧОС № 112 от
14.05.2004 г., вписан в СВ към РРС, с данъчна
оценка на имота: 3361,40 лв.
3. Определя метод за извършване на приватизация на обекта – публичен търг с явно
наддаване.
4. Определя начална тръжна цена: 3500 лв.
без ДДС.
5. Определя стъпка на наддаване: 10 на сто
от началната тръжна цена.
6. Определя размер на депозита: 50 на сто от
началната тръжна цена. Краен срок за внасяне
на депозита – до 16 ч. на 16-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен
вестник“. Депозитът може да бъде преведен
по сметка: „ИА БАНК“ – АД, клон Радомир,
IBA N сметка BG28I A BG7478330 057590 0, BIC
код на банката IABGBGSF, или внесен в касата
на Община Ковачевци, с. Ковачевци, област
Перник – всеки работен ден от 9 до 16 ч. в
посочения по-горе срок.
7. Утвърж дава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
със съдържание съгласно чл. 9 НТК. Документацията се закупува от деловодството на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник, всеки
работен ден от 9 до 16 ч. Цена: 300 лв. без ДДС,
преведена по сметка: „ИА БАНК“ – АД, клон
Радомир, IBAN сметка BG57IABG74788400576000,
BIC код на банката IABGBGSF, код за вид плащане 447000, или внесена в касата на Община
Ковачевци, с. Ковачевци, област Перник. Срок
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за закупуване на тръжната документация – до
16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Преди
предоставянето є се подписва декларация по
чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна – лично от кандидата.
8. Срок за подаване на предложения за участие в търга – предложенията се подават в деловодството на Община Ковачевци, с. Ковачевци,
област Перник, лично от кандидата или чрез
пълномощник въз основа на изрично писмено
пълномощно с нотариално удостоверен подпис
всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. Краен срок – до
16 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
9. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. след
закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Община Ковачевци. Краен
срок: до 14 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
10. Място, ден и начален час на провеждането
на търга – Община Ковачевци, с. Ковачевци,
област Перник, ет. 2, заседателна зала № 2,
11 ч., на 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга за обекта – няма
поставени такива изисквания.
Председател:
В. Тодоров
3481
15. – Министърът на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-35
от 18.05.2015 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РзС-3 от 13.03.2014 г. за обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара
София“ с местоположение УПИ VІ, кв. 5, м.
Зона Б-17 – част, поземлен имот с идентификатор
68134.511.94, УПИ І от кв.62, м. Зона Б-15 – част
Пробив, бул. Ген. Данаил Николаев, поземлен
имот с идентификатор 68134.511.93, поземлен
имот с идентификатор 68134.511.89 по плана на
гр. София, община Столична, област София-град,
въвеждане на етапи: първи етап – от ос 12 до ос
25 включва изпълнение на Приемното здание с
прилежащата вертикална планировка и част от
предвидения паркинг за обект „Рехабилитация
на гаров комплекс Централна гара София“; втори етап – от ос 1 до ос 11 включва Приемното
здание с прилежащата вертикална планировка
и СМР по коловозното развитие. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3643
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18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-28 от 13.05.2015 г. за обект „Благоустрояване на част от УПИ VІ, кв. 1 по плана на
ЦГЧ на гр. Бургас, в обхвата на нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабно място на
пристанищен терминал Бургас – Изток 1“ – І
етап, в зоната на 1-во и 2-ро корабно място, до
оградата на Яхт клуб, на територията на УПИ
VІ, ПИ 07079.618.1019 от територията на Пристанище „Изток – Бургас“. Разрешението за строеж
може да бъде обжалвано от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
3644
277. – Висшето училище по агробизнес и раз
витие на регионите – Пловдив, обявява конкурси
за четирима доценти, както следва: област на
висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки; професионално направление 3.7.
Администрация и управление; научна специалност Социално управление – един, със срок 3
месеца; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки; професионално
направление 3.7. Администрация и управление;
научна специалност Организация и управление
на производството (малки и средни предприятия) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки; професионално направление 3.8. Икономика; научна специалност Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност (Счетоводство), със срок 2 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; професионално направление 4.4.
Науки за земята; научна специалност Екология и
опазване на екосистемите, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав
78, стая № 1, тел.: 032/960-360.
3590
75. – Институтът по океанология – БАН – Вар
на, обявява конкурси за заемане на академичната
длъжност доцент в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки
за земята, научна специалност „Океанология“,
научно направление „Палеогеография и геоархеология“ – един; област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Екология и опазване
на екосистемите“, научно направление „Екология на морската фауна“ – един, двата със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, експерт, управление
на човешките ресурси, тел. 052/370-486/в. 116.
3648
13. – Институтът по тютюна и тютюневи
те изделия, с. Марково, обявява конкурс за
академичната длъжност професор по научна
специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия“, професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, със срок 2 месеца от
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обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел.
(+359) 884 332 444.
3592
62. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 543а и о.т. 535в
между квартали 55 и 90, задънена улица от о.т.
535г-о.т. 535д-о.т. 535е-о.т. 535м, изменение на
границите на УПИ I – за стопански двор, кв. 90,
създаване на нов УПИ ХХVII-825, за жс, кв. 55,
и план за застрояване за УПИ ХХVII-825, за
жс, кв. 55, м. С. Бистрица. Планът е изложен в
район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
главния архитект на Столична община чрез район
„Панчарево“.
3639
3. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработена план-схема за подземно кабелно ел.
захранване за ПИ № 096003 по КВС на землище с. Долище, община Аксаково, област Варна,
с дължина на трасето 298,48 м, с териториален
обхват – улици с о.т. 47-46-45 и о.т. 45-182 и УПИ
VI – общ., в кв. 30 по плана на населеното място и
ПИ № 096003 – жилищна територия, собственост
на „Алмаз“ – ЕООД. План-схемата е изложена за
разглеждане в Техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за Техническата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и
четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. 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 план-схемата до кмета на община
Аксаково.
3614
5. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план – план-схема за обект:
„Кабелно ел. захранване“ за ПИ № 006007 по
КВС на землище с. Орешак, община Аксаково,
област Варна, с дължина 26 м, с териториален
обхват – улици с о.т. 2-118-3, о.т. 118-117-116 и о.т.
116-119-120-113 по плана на населеното място,
ПИ № 000131 – полски път по КВС на землище
с. Орешак – собственост на Община Аксаково, и
ПИ № 006007 – жилищна територия, собственост
на Кичка Великова Недева. Проектът за подробен устройствен план – план-схема е изложен за
разглеждане в в Техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за Техническата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и
четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. 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 пректа за подробен устройствен
план – план-схема до кмета на община Аксаково.
3615
6. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните собственици, че е изработен ПУП – ПП за Водопровод
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∅ 32 за захранване на ПИ 53120.107.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, 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.
3616
40. – Община Благоевгра д на основание
чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост уведомява Малинка Стоянова Драмска,
че е издадена Заповед за отчуждаване № 578 от
20.05.2015 г. на кмета на община Благоевград
(на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, 2 и 3 ЗОС) на поземлен имот с проектен
идентификатор 04279.601.436 с площ 67 кв. м,
представляващ реална част от имот с идентификатор 04279.601.138 по кадастралната карта на
Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-32
от 10.05.2006 г. за мероприятието улица Роден
край по плана на IV микрорайон Благоевград,
одобрен с Решение № 142 от протокол № 7 от
10.06.2005 г. на Общинския съвет – Благоевград.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Обезщетението в размер 432 лв. ще бъде преведено в „Инвестбанк“ – АД, Благоевград, по
сметката на правоимащия след влизане в сила
на заповедта.
3649
6. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148,
ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че по повод заявление от ДП „Ръководство на
въздушното движение“ с вх. № 55-00-37(2) от
4.05.2015 г. е одобрeн работен инвестиционен
проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУП – ПЗ е одобрен
със заповед № РД-09-18 от 18.05.2015 г.) и е издадено разрешение за строеж № 4 от 18.05.2015 г.
за изграждане на обект „Реконструкция на технически блок и летищна контролна кула в ЛЦ
за ОВД – Бургас“. Разрешението за строеж се
издава на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4, чл. 150,
ал. 3, чл. 152, ал. 1 ЗУТ. На основание чл. 60,
ал. 1 АПК, предвид важността на обекта и
необходимостта от срочното му изпълнение,
е разпоредено предварително изпълнение на
разрешението за строеж. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“, а по отношение разпореждането за предварително изпълнение може
да се обжалва чрез областния управител пред
съда в 3-дневен срок от съобщаването му на
основание чл. 60, ал. 4 АПК.
3666
20. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларни планове за външни трасета и план-схеми
за електрозахранване и водоснабдяване на имоти № 312002, 310031, 31006 и 312018, местност
Прилеп, землището на с. Ново село, община
Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
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искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3617
10. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
частично изменение на плана за регулация за
улица с о.т. 44 – 47, кв. 9, 11 и 12 по плана на
с. Мечо корито, община Велинград. Проектът се
намира в отдел „КРЗП“ при Община Велинград.
Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред кмета на
община Велинград.
3632
153. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за транспортен достъп
до ПИ № 017009 в землището на с. Григорево,
община Елин Пелин, Софийска област. Трасето
за транспортен достъп преминава през част от
имот № 000313 – общински полски път по КВС
на землището на с. Григорево. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
3518
153а. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електрозахранване
(КЛ 20 kV) на имот № 048003 в землището на
с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска
област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти
трасето на електропровода преминава през общински полски пътища № 000025, 000800, 000174,
000432, 000941, 000011 и 000807 и въздушно над
имот № 000462 (вътрешна река) по КВС на землището на с. Равно поле. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
3519
153б. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за електрозахранване
(КЛ 20 kV) на имот № 050003 в землището на
с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска
област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на електропровода преминава през
общински полски пътища № 000025, 000800,
000174, 000432, 000941, 000011 и 000807; имот
№ 000416 (напоителен канал на Община Елин
Пелин); имот № 048003 (собственост на частни
лица) и въздушно над имот № 000462 (вътрешна
река) по КВС на землището на с. Равно поле.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин
Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128,
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ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
3520
65. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за обект: „Канализация за бензиностанция,
газстанция, тир паркинг и ресторант“. Проектът
е изготвен по искане на собственика на ПИ
012123, с което се иска включване в канализацията на с. Кръстина. Проектното решение
включва: трасе на канала от ПИ 012123, през ПИ
012119 – собствен на възложителя, преминава през
ПИ 000156 – дере, собствено на Община Камено,
ПИ 000205 – полски път, собствен на Община
Камено, ПИ 000014 – нива, собствена на Община
Камено, и влиза в регулацията на с. Кръстина
по уличната мрежа до първата шахта. Проектът
е изложен в сградата на дирекция „УТСУОС“
(техническа служба) при Община Камено всеки
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до дирекция „УТСУОС“ при Община
Камено в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3651
102. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план, за линеен обект „Трасе на водопровод за
захранване на ПИ № 102051, 102052, 102053 и
102054 в землището на гр. Сливница от външен
довеждащ водопровод DN 315 PEHD, намиращ се
в землището на с. Опицвет, община Костинброд“
в обхвата на поземлени имоти № 123020, 125028,
123022, 125029, 126024 – полски пътища, поземлен
имот № 000056 – местен път III клас, и поземлен
имот № 000504 – друг терен без определено предназначение, в землището на с. Опицвет. Планът
се намира в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, стая 35, ет. 3, и
е публикуван на интернет страницата на Община
Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Костинброд в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3631
3. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
п ла н – т расе за водоснабд я ва не на и мо т с
№ 0 0 0925 в землището на с. Дряновец, община Разг ра д, собст веност на „Енергомонтаж – РР“ – АД. Трасето на водопровода е с обща
дължина 1701 м. Трасето започва от ул. Неофит
Рилски и преминава през общински полски
пътища с № 000036, 000047 и 000064 и през два
имота с № 000039 и 000071, представляващи
пасища – общинска собственост, в землището
на с. Дряновец, община Разград. Проектът се
намира в стая 202 на Община Разград. На ос-
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нование чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на общината.
3650
33. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания – изграждане на подземен електропровод НН от нов
МТТ при съществуващ ЖР стълб № 114, ВИ 20 kV
„Спас Георгиев“, ПС „Комуна“, намиращ се в ПИ
67338.303.32, местност Дългия рът, землище гр.
Сливен, до природозащитни съоръжения в ПИ
67338.303.32 и ПИ 67338.303.1043, местност Дългия
рът, землище гр. Сливен, като трасето със своя
сервитут обхваща ПИ 67338.303.1042, местност
Дългия рът, землище гр. Сливен, представляващ горска територия, държавна собственост.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
3579
6. – Община Трън, отдел „У ТОС“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на ПИ № 140020 в землището на
с. Зелениград, община Трън. Образуват се УПИ
XI-140020 „Къща за гости“ с площ 1739 кв. м, с
излаз към улица, устройствена зона „Жм“, и УПИ
Х-140020 „Предимно производствена и жилищна“
с площ 1124 кв. м, смесена устройствена зона за
жилищни и предимно производствени дейности с
малка височина, плътност и интензивност на застрояване в кв. 18. Уличната регулация при осова
точка 203 от ПУП на с. Зелениград се удължава
в южна посока по кадастралните граници на съществуващия асфалтов път с добавяне на четири
нови осови точки 327-328-329-330. Заинтересуваните страни на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да се запознаят с проекта и да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
3634
47. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за трасе на електропровод до
имот с номер 000166, намиращ се в местността
М. Говедарово в землището на с. Петрелик,
община Ха д ж и димово, област Благоевг ра д.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – гр. Хаджидимово, стая № 301.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по него до общинската администрация – гр.
Хаджидимово.
3633
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13. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за
ПУП – план за регулация (ПР) за УПИ II – „Резервен терен“, III – „Резервен терен“, VII – „Резервен терен“, и VIII – „Резервен терен“; план за
улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 232-235
и план за застрояване (ПЗ) за новообразувания
УПИ II – „За високотехнологично оранжерийно
производство“, в кв. 4 по плана на гр. Чирпан,
община Чирпан. С проекта за изменение на плана
за регулация (ПР) се предвижда обединяване на
УПИ II – „Резервен терен“, III – „Резервен терен“,
VII – „Резервен терен“, и VIII – „Резервен терен“,
в един нов УПИ II – „За високотехнологично
оранжерийно производство“, в кв. 4 по плана на
гр. Чирпан. Изменението на плана за улична регулация (ПУР) предвижда отпадане на улица с
о.т. 232 и 235 в участъка от „Ел. коридор“ до о.т.
235 и присъединяването є към новобразувания,
УПИ II – „За високотехнологично оранжерийно производство“. Премахват се от плана о.т.
234 и 235, а о.т. 233 се измества в южна посока
към о.т. 232. Частта от улицата с о.т. 232 и 235
в участъка от „Ел. коридор“ до о.т. 235 с площ
5306 кв. м, попадаща между УПИ II, VII и VIII и
присъединена към новообразувания УПИ II – „За
високотехнологично оранжерийно производство“,
е обявена за частна общинска собственост с
Решение № 613 от 26.03.2015 г. на Общинския
съвет – гр. Чирпан. Планът за застрояване (ПЗ)
предвижда основно свободно застрояване за новообразувания УПИ II – „За високотехнологично
оранжерийно производство“, в кв. 4 по плана на
гр. Чирпан, при спазване на изискванията на
зона „Пп“ (предимно производствена), показано
с ограничителни линии на застрояване. Проектът може да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1,
в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Чирпан в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
3654
34. – Община с. Иваново, област Русе, на
основа н ие ч л. 128, а л. 1 ЗУ Т с ъобща ва на
заинтересованите лица, че е допуснат за разглеждане и обявяване от Общинския експертен
съвет по устройство на територията проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за обект: „Трасе
за кабел 20 kV от съществуващ ж.р. стълб 20 kV
№ 3 – ВЕП 20 kV – „Иваново“ – отклонение за
ТП5 – с. Иваново, област Русе, до трансформаторен пост тип БКТП 20/0,4 kV 1х160 kVА за
захранване на складова база“, в поземлен имот
с идентификатор 32095.124.20 по кадастралната
карта на с. Иваново, община Иваново, област
Русе. Проектът се намира в дирекция „УТОСХД“
в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска 75, ет. 1, стая
№ 6. Заинтересованите лица могат да подават в
общината писмени възражения, предложения и
искания по проекта в 30-дневен срок от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“ на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3532
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35. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 128, ал 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е допуснат за разглеждане
и обявяване от Общинския експертен съвет по
устройство на територията проект за ПУП – ПП
(парцеларен план) за обекти: „Трасе на водопроводно отклонение“ и „Трасе за ел. захранване“,
захранващи имот ПИ – 124016 в местност До село
в землището на с. Пиргово, община Иваново,
област Русе. Проектът се намира в дирекция
„УТОСХД“ в административната сграда на Община Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска 75,
ет. 1, стая № 6. Заинтересованите лица могат да
подават в общината писмени възражения, предложения и искания по проекта в 30-дневен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
3533
111. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация за
нереализирана улица с ос.т. 19-45-44-42-56 и план
за регулация за поземлени имоти (ПИ) с пл. сн.
№ 30, 31, 32 и 38, от които са образувани УПИ
V-37, 38, VІ-30, VІІ-31 и ХІІ-32 от кв. 4, за УПИ
І-29 от кв. 5 и УПИ І-39 и ІІ-39 от кв. 13 по плана
на с. Априлци, община Кирково, като: част от
уличната регулация с ос.т. 15-45-44 се заличава,
а останалата част от ос.т. 44-42-56 се измества
по съществуващо асфалтово трасе, тангиращо
по северната имотна граница на поземлен имот
пл. сн. № 30 и южната граница на УПИ № І-39
и ІІ-39, представляваща придаваема част – общинска собственост, към поземлен имот пл.сн.
№ 39 от кв. 13, която новообразувана улица
става с ос.т. 59-42-60 с намалена ширина от 7 м
на 5 м. За поземлен имот пл. сн. № 30, от който
е образуван УПИ VІ, и пл.сн. № 31, от който е
образуван УПИ VІІ от кв. 4, вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със
съществуващите граници на поземлените имоти.
За ПИ пл. сн. № 32, от който е образуван УПИ
ХІІ от кв. 4, вътрешната северна регулационна
линия се поставя в съответствие със съществуващата граница на поземления имот. За ПИ пл.
сн. № 38, от който е образуван УПИ V-37, 38 от
кв. 4, вътрешната източна регулационна линия
се поставя в съответствие със съществуващата
граница на ПИ пл. сн. № 38; УПИ V, VІ,VІІ и ХІІ
от кв.4 се заличават и се образуват нови УПИ
ХІІІ-37, 38, ХІV-30, ХVІ-31 и ХVІІ-32 от кв. 4. За
УПИ І-29 от кв. 5 западната регулационна линия
се поставя в съответствие със съществуващата
имотна граница на ПИ пл. сн. № 29, заличава се
квартал 5, като урегулираните поземлени имоти
от кв. 5 стават УПИ от кв. 4. Новообразуваните
УПИ стават с нови номера, както следва: УПИ
V от кв. 4 става ХІІІ-37, 38 от кв. 4; VІ от кв. 4
става ХІV-30 от кв. 4; ІІ от кв. 5 става ХV-28 от
кв. 4; ІV от кв. 5 става ХVІ-17 от кв. 4; V от кв. 5
става ХVІІ-17 от кв. 4; VІ от кв. 5 става ХVІІІ-16
от кв. 4; VІІ от кв. 5 става ХІХ-16 от кв. 4; VІІІ
от кв. 5 става ХХ-16 от кв. 4; ІІІ от кв. 5 става
ХХІ-29 от кв. 4; І от кв. 5 става ХХІІ-29 от кв. 4;
VІІ от кв. 4 става ХХІІІ-31 от кв. 4; ХІІ от кв. 4
става ХХІV-32 от кв. 4, останалата номерация на
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УПИ от кв. 4 се запазва. УПИ І от кв. 13 става
ІV-39 от кв. 13, а УПИ ІІ от кв. 13 става V-39 от
кв. 13. За новообразувани УПИ ІV-39 и V-39 от
кв. 13 южната регулационна линия се поставя по
новообразуваната улична регулация на улица с
ос.т. 59-42-60. Проектът за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
и план за регулация е изложен в сградата на
Община с. Кирково, ул. Дружба 1, ет. 2, стая 11,
и може да бъде разгледан всеки работен ден от
9 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на
ПУП – ПУР – ПР до общинската администрация
на Община с. Кирково, ул. Дружба 1.
3618
17. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава,
че с протокол от 20.03.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № ДС-20-83 от 18.03.2015 г.
на областния управител на област Кюстендил, са
приети помощен план и план на новообразуваните
имоти за местността Еленско лозе за имоти с
идентификатори № 55542.150.3 и № 55542.150.4,
землището на с. Пастух, община Невестино,
област Кюстендил. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Невестино.
Плановете и придружаващата ги документация
са изложени за разглеждане от заинтересованите
лица в сградата на общината, ет. 3, стая 7.
3491

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Анелия Малинова ПетроваКостадинова от Пазарджик против Заповед № 36
от 20.09.2013 г. на кмета на община Септември,
с която се одобрява представеният проект за изменение на ПРЗ за УПИ ІІ – държ., и І – държ.,
в кв. 4 и улица с осови точки 33 – 35 – 34 по
плана на Варварски минерални бани, с който е
променено трасето на улицата, УПИ ІІ – държ.,
се разделя на два УПИ ІІ – общ., и ІІІ – общ.,
а на УПИ І – държ., е увеличена площта и е
променено отреждането му в УПИ І – общ. В
новообразуваните УПИ ІІ – общ., и ІІІ – общ., е
предвидена свободностояща нискоетажна застройка в устройствена зона „Ов“ (вилна зона), съгласно
червените пунктири и сините надписи в проекта.
По жалбата е образувано адм. дело № 344/2015 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане на
10.06.2015 г. Заинтересуваните лица имат право
да се конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
3581
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване на
Решение № 86 от 30.04.2015 г., взето от Общинския
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съвет – гр. Кърджали, с което е прието повторно
Решение № 64 от 26.03.2015 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали, с което е отменена Наредбата
за управление и реда за ползване на гробищните
паркове в гр. Кърджали и е приета нова Наредба
за управление и реда за ползване на гробищните
паркове в гр. Кърджали, по което е образувано адм.д. № 62/2015 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 24.06.2015 г. в 10 ч.
Оспорваща страна е областният управител на
област Кърджали, като оспорването е обективирано в негова Заповед № РД-09-85 от 14.05.2015 г.
3647
Варненският районен съд, ХІV състав, призовава Петър Кирилов Гавазов с последен известен адрес Пазарджик, ул. Панайот Волов 22,
ет. 6, ап. 41, ответник по гр. д. № 12452/2013 г.
по описа на Варненския районен съд, XLI състав. Производството по делото е насрочено за
6.07.2015 г. в 13,30 ч. Делото е заведено от Стоян
Петков Лазаров с правно основание чл. 163 АПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната
за призоваването си, като в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
от ГПК (отм.).
3591
Русенският районен съд, XI гр. състав, призовава Левхие Евджил, Нефисе Евджил Икбал
Евджил, Жанан Тунджер, Гюлшен Тунджер, Ерол
Тунджер, Бедиа Евджил, Мирач Евджил, с неизвестни адреси, да се явят в съда на 7.09.2015 г.
в 14 ч. като ответници по гр.д. № 6539/2014 г.,
заведено от Нюсрет Мехмедова Зорова, Рефие
Кабилова Юнузова, Бекир Мехмедов Маджаров,
Улви Юсеинов Сабриев, Кабил Мюмюнов Мехмедов, Шефие Кабил Мюмюн, Шевкие Юсеинова
Мехмедова, за делба. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3627
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Джеймс Филип Едуардс,
гражданин на Великобритания, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр.д. № 834/2015 г. на основание чл. 49, ал. 1 СК,
заведено от Галина Живкова Цонева от Ямбол,
к.с. Георги Бенковски, бл. 17, вх. Б, ет. 3, ап. 26,
като му указва, че в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в
деловодството на ЯРС за връчване на книжата
по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 ГПК.
3646
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 358/2011 г.
за политическа парти я „Национа лен фронт
за спасение на България“: вписва изменения
и допълнения в устава, приети с решение на
конгреса, проведен на 6.12.2014 г., който е неразделна част от решението; вписва адрес на
управление София, бул. Шипченски проход 63,
завод „Електроника“, сграда 2, ет. 3; вписва Национален политически съвет в състав от 19 членове: Валери Симеонов Симеонов – председател,
Данчо Димитров Хаджиев – зам.-председател,
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Валентин Кирилов Касабов – зам.-председател,
Борис Янков Ячев – зам.-председател, Мария
Стоянова Петрова – секретар, Димитър Кирилов Байрактаров, Валентин Николов Иванов,
Славчо Стоев Атанасов, Славчо Пенчев Бинев,
Петьо Савов Георгиев, Стефан Георгиев Солаков,
Любомир Александров Желев, Силвия Чавдарова Трендафилова, Мария Йорданова Цветкова,
Севдалина Николова Пенева, Ангел Димитров
Божидаров, Александър Николаев Хайтов, Недка
Христова Карска, Николай Николов Маринов;
вписва Национален изпълнителен комитет в състав: Валери Симеонов Симеонов – председател,
Данчо Димитров Хаджиев – зам.-председател,
Валентин Кирилов Касабов – зам.-председател,
Борис Янков Ячев – зам.-председател, Мария
Стоянова Петрова – секретар; вписва Национална контролна комисия в състав от 3 членове:
Христиан Радев Митев – председател, Петър
Христов Пет ров – член, Дил яна Димит рова
Петрова – член. Партията се представлява от
Валери Симеонов Симеонов – председател.
3622

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
32. – Управителният съвет на Българската
асоциация по клинични проучвания (БАКП),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 3.07.2015 г. в 13 ч.
в София, хотел „Централ Форум“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на БАКП за
периода юли 2014 – юни 2015 г.; 2. финансов отчет
на БАКП за периода юли 2014 – юни 2015 г.; 3.
приемане на бюджета на БАКП за 2015 – 2016 г.;
4. планиране на дейността на БАКП 2015 – 2016 г.;
5. предложение за промяна на устава на БАКП;
6. разни. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.
независимо от броя на присъстващите членове
на същото място и при същия дневен ред.
3694
96. – Управителни ят съвет на фондаци я
„Атанас Буров“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква на 9.07.2015 г. в 18 ч. в сградата
на „Банка ДСК“, София, Г. Бенковски 5, общо
събрание на фондацията при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на фондация „Атанас Буров“ и изпълнението
на бюджета за 2014 г.; 2. приемане програма за
дейността и бюджет на фондация „Атанас Буров“
за 2015 г.; 3. разни.
3664
14. – Управителният съвет на сдружение
„Журналисти без граници“ – София, на основание
чл. 26, ал. 1, 2 и 3 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 и 3 от
устава на сдружението свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
9.07.2015 г. в 11 ч. в София, бул. Тодор Александров 14, ет. 3, офис „Есен“, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневен ред на събранието;
2. доклад за дейността на сдружението за 2014 г.;
3. разисквания по доклада; 4. доклад за финансовото състояние на сдружението, приемане на
годишния счетоводен отчет на сдружението за
2014 г. и определяне и приемане на бюджета за
2015 г.; 5. приемане на нови пълноправни членове;
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6. промени на членовете на УС; 7. приемане на
промени в устава; 8. промяна адреса на управление
на сдружението; 9. определяне на зам.-председател
на сдружението; 10. предложения за обсъждане на
други актуални за сдружението въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието на сдружението. Поканват
се всички членове лично или чрез упълномощени
представители да присъстват на общото събрание.
Юридическите лица, членове на сдружението,
участват в общото събрание чрез законните си
представители или чрез писмено упълномощени
за това лица. При липса на кворум на основание
чл. 17, ал. 6 от устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 12 ч.
3593
17. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Център за социални прак
тики“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
10.07.2015 г. в 13 ч. на адрес: София, ж.к. Овча
купел, ул. Монтевидео 21, Нов български университет, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклада с отчета на управителния съвет за
дейността на сдружението през 2014 г.; 2. определяне на регистриран одитор, който да завери
ГФО за 2015 г.; 3. определяне възнаграждението
на членовете на управителния съвет през 2015 г.;
4. приемане бюджета на сдружението за 2015 г.; 5.
приемане на програма за дейността през 2015 г.;
6. изключване на членове на сдружението; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове. Всички
документи във връзка със събранието ще бъдат на
разположение на членовете на посочения адрес.
3619
26. – Управителният съвет на сдружение „За
Владая“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 31.07.2015 г. в 10 ч.
в залата на Кметство – с. Владая, със следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
към 1.01.2015 г.; 2. приемане на нови членове на
сдружението; 3. предложение за промени в УС
на сдружението; 4. други.
3620
9. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Местна териториална организация на автомо
билистите“, Бяла Слатина, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава свиква
редовно отчетно общо събрание на членовете
си на 24.07.2015 г. в 17 ч. в сградата на „МТО
на автомобилистите“, Бяла Слатина, ул. Захари
Стоянов 12, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС на МТОА, Бяла Слатина, за 2014 г. и основни
приоритети за развитие на организацията; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
УС; 2. приемане на бюджета за 2015 г. на МТОА;
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проект за решение – ОС приема предложения
бюджет за 2015 г.; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието ще се
проведе от 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
3669
5. – Управителният съвет на ФК „Верея“ СНЦ,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 13.08.2015 г.
в 14 ч. в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий
190, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността на сдружението през 2014 г.; проект за решение: ОС приема
отчетния доклад за дейността на сдружението
през 2014 г.; 2. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет за дейността им
през 2014 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на управителния съвет
за дейността им през 2014 г.; 3. промени в устава
на Футболен клуб „Верея“ СНЦ, Стара Загора;
проект за решение: ОС приема предложените
промени в устава на Футболен клуб „Верея“
СНЦ, Стара Загора; 4. разни. При липса на кворум събранието ще се проведе на 20.09.2015 г. на
същото място и час и при същия дневен ред и
може да се проведе колкото и членове да се явят.
3657
Евгения Микова Караджова – ликвидатор на
сдружение „Училищно настоятелство на Оздравително училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Вършец,
със седалище и адрес на управление гр. Вършец,
ул. Серафим Георгиев 12, в ликвидация по ф.д.
№ 687/2007 г., на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си на посочения адрес в 6-месечен
срок считано от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.
3626
Огнян Георгиев Огненски – ликвидатор на
сдружение „Съвет за развитие на Самораново“, в
ликвидация по ф.д. № 8/2010 г. на Кюстендилския
окръжен съд, със седалище и адрес на управление с. Самораново, община Дупница, област
Кюстендил, ул. Здравец 1, на основание чл. 14,
ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си към сдружението в
6-месечен срок от обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
3660
Росен Петров Ангелов – ликвидатор на фондация „Мечта“, Благоевград, ЕИК 101810990, по
ф. д. № 20/2008 г. по описа на Благоевградския
окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да предявят
вземанията си в 6-месечен срок считано от датата на обнародването на поканата в „Държавен
вестник“.
3594
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