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Народно събрание
Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията
Решение по Доклада за дейността
на Временната анкетна комисия за
проверка и оценка на състоянието на
енергетиката в Република България
към 31 януари 2015 г.
Решение за промени в състава и ръководството на постоянната делегация
на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
Решение за промени в състава и ръководството на Комисията по културата и медиите
Решение за промяна в състава на Комисията по външна политика
Решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката
Решение за промяна в състава на Комисията по енергетика
Решение за промяна в състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна
етика
Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Решение за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека

Президент на републиката
 Указ № 171 за награждаване на г-н
Клаус Йоханис – президент на Румъния, с орден „Стара планина“ с лента
 Указ № 173 за награждаване на г-н
Димостенис Стоидис – извънреден и
пълномощен посланик на Република
Гърция в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен
 Указ № 174 за награждаване на г-н
Антон Пакурецу – извънреден и пъл-
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номощен посланик на Румъния в Репуб
лика България, с орден „Стара планина“ първа степен
 Указ № 177 за освобождаване на Елена Бориславова Поптодорова-Петрова от длъжността извънреден и
пълномощен посланик на Република
България в Съединените американски
щати
 Указ № 178 за назначаване на Тихомир Ангелов Стойчев за извънреден
и пълномощен посланик на Република
България в Съединените американски
щати
 Указ № 180 за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Баба Тонка, община Попово, област Търговище,
на 2 октомври 2016 г.
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Министерски съвет
 Постановление № 140 от 10 юни
2016 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част
от разходите в началото на учебната
2016 – 2017 година
6
 Постановление № 141 от 10 юни
2016 г. за одобряване на допълнителни
трансфери за 2016 г.
6
 Постановление № 142 от 14 юни
2016 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 79 на Министерския
съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република
България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, за програмен
период 2014 – 2020 г.
7
 Постановление № 143 от 14 юни
2016 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на
прогнозно разпределение на разходите
за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г. и на
допълнителни разходи за 2016 г.
13
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Комисия за отнемане
на незаконно придобито
имущество
 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството
и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация
17
Министерство
на земеделието и храните
 Наредба № 10 от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г.
17
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството
на суровини и храни от животински
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произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на
пазара
87
Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование
88
Министерство
на отбраната
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № Н-9 от 2011 г. за военнопочивното дело
112
Министерство
на финансите
 Наредба № Н-1 от 3 юни 2016 г. за
условията и реда за извършване на
изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване
и повишаване в длъжност в Агенция
„Митници“
112
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 179
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за радиото
и телевизията, приет от ХLІІI Народно събрание на 2 юни 2016 г.
Издаден в София на 10 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН

за допълнение на Закона за радиото и телеви
зията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60
от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от
2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120
от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115
от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21,
34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53
и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37,
42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от
2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 15, 17, 27 от 2013 г.; Решение № 8
на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от
2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от
2014 г. и бр. 96 от 2015 г.)
Параграф единствен. В чл. 66 се създава
ал. 4:
„(4) В случай че при изтичане на мандата
на генералния директор на БНР, съответно
на БНТ изборът по ал. 1 не е осъществен, те
продължават да изпълняват своите правомощия до встъпване в длъжност на новите
генерални директори.“
Законът е приет от 43-то Народно събрание
на 2 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4350

РЕШЕНИЕ

по Док лада за дейност та на
анкетна комисия за проверка
състоянието на енергетиката
България към 31 януари

Временната
и оценка на
в Република
2015 г.

Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Приема Доклада за дейността на Временната анкетна комисия за проверка и оценка
на състоянието на енергетиката в Република
България към 31 януари 2015 г.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 9 юни 2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4731

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на по
стоянната делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 36 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Полина Кръстева Карастоянова като член и ръководител на постоянната делегация на Народното събрание в
Парламентарната асамблея на Черноморското
икономическо сътрудничество.
2. Избира Петър Христов Петров за член
на постоянната делегаци я на Народното
събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество.
Решението е прието от 43-тo Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4735

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на Ко
мисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Полина Кръстева Карастоянова като член на Комисията по икономическа
политика и туризъм.
2. Избира Димитър Кирилов Байрактаров
за член и заместник-председател на Комисията
по икономическа политика и туризъм.
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Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4736

РЕШЕНИЕ

за промени в състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Полина Кръстева Карастоянова като член на Комисията по културата
и медиите.
2. Избира Славчо Стоев Атанасов за член
и председател на Комисията по културата и
медиите.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4737

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по външ
на политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Кънчо Янев Филипов като
член на Комисията по външна политика.
2. Избира Румен Маринов Йончев за член
на Комисията по външна политика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4738

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по об
разованието и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
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РЕШИ:
1. Освобождава Стефан Георгиев Кенов
като член на Комисията по образованието
и науката.
2. Избира Чавдар Славчев Пейчев за член
на Комисията по образованието и науката.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4739

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
енергетика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Славчо Стоев Атанасов като
член на Комисията по енергетика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4740

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията за борба
с корупцията, конфликт на интереси и пар
ламентарна етика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Чавдар Славчев Пейчев
като член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна
етика.
2. Избира Георги Александров Ковачев за
член на Комисията за борба с корупцията,
конфликт на интереси и парламентарна етика.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4741
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РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по здра
веопазването
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Димитър Кирилов Байрактаров като член на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

лента за изключително големите му заслуги
за развитието и задълбочаването на българорумънските отношения.
Издаден в София на 6 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4732

УК АЗ № 173
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

4742

ПОС ТА НОВЯВА М:

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по веро
изповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Румен Маринов Йончев
като член на Комисията по вероизповеданията
и правата на човека.
2. Избира Кънчо Янев Филипов за член на
Комисията по вероизповеданията и правата
на човека.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 10 юни 2016 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
4743

П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 171
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Клаус Йоханис – президент на Румъния, с орден „Стара планина“ с

Награждавам г-н Димостенис Стоидис – извънреден и пълномощен посланик на Република
Гърция в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на българогръцките отношения.
Издаден в София на 8 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4733

УК АЗ № 174
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Антон Пакурецу – извънреден и пълномощен посланик на Румъния в
Република България, с орден „Стара планина“
първа степен за изключително големите му
заслуги за задълбочаването и развитието на
българо-румънските отношения.
Издаден в София на 8 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър на външните работи:
Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4734
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УКАЗ № 177

БРОЙ 46

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Елена Бориславова Поптодорова-Петрова от длъжността извънреден
и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати със
седалище във Вашингтон.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4791

УКАЗ № 178
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Тихомир Ангелов Стойчев
за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Съединените американски щати със седалище във Вашингтон.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4792

УКАЗ № 180
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Баба Тонка, община Попово, област
Търговище, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 10 юни 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева
4793

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140
ОТ 10 ЮНИ 2016 Г.

за определяне размера на еднократната помощ
за ученици, записани в първи клас на дър
жавно или общинско училище, за покриване
на част от разходите в началото на учебната
2016 – 2017 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определ я еднократна
помощ за ученици, записани в първи клас
на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на
учебната 2016 – 2017 година в размер 250 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона
за семейни помощи за деца.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4752

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141
ОТ 10 ЮНИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2016 г. в общ размер 1 500 000 лв. по
бюджета на Столичната община за ремонт на
локална улична мрежа, обслужваща Северната
скоростна тангента.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните
взаимоотношения на Столичната община с
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на Столичната община.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4753

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142
ОТ 14 ЮНИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановле
ние № 79 на Министерския съвет от 2014 г.
за създаване на комитети за наблюдение на
Споразумението за партньорство на Република
България и на програмите, съфинансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58,
76 и 101 от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г. и бр. 2
от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 след думите „Европейските
структурни и инвестиционни фондове“ се
добавя „наричани по-нататък „ЕСИФ“ и се
поставя запетая, а думите „наричан по-нататък
„Комитета“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „Комитетът“ се добавя „за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България,
очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за периода
2014 – 2020 г., наричан по-нататък „Комитета“.
2. В т. 3 думата „програма“ се заменя с
„програма или програми“.
3. В т. 10 думата „одобрява“ се заменя с
„приема“.
4. Създава се нова т. 13:
„13. да разглежда предложения за намаляване на административната тежест при
изпълнението на програмите и да следи за
предприетите действия за намаляване на
административната тежест;“.
5. Досегашната т. 13 става т. 14.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 4 думите „директорът на дирекция“ се заменят с „директорите на дирекции“.
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
3. В ал. 7 се създава изречение второ:
„Когато някое от лицата по ал. 4 не посочи в определения срок, който не може да
бъде по-кратък от 7 работни дни, основен и
резервни членове за представители в състава на Комитета, заповедта се издава, без да
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бъдат включени поименно представители на
съответното ведомство/организация/група
организации.“
4. В ал. 8, т. 3 думите „директорът на дирекция „Наблюдение, координация и контрол
на Разплащателната агенция“ на“ се заменят
с „ръководителят на Звеното за наблюдение,
координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция в“, а думата „дирекцията“ се заменя със „звеното“.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Българската академия на науките,
Селскостопанската академия и Съветът на
ректорите на висшите училища в Република
България определят един основен и двама
резервни членове, които участват в дейността
на Комитета на ротационен принцип.
(2) Определянето на представителите по
ал. 1 и редът на тяхното участие в Комитета
се извършва съгласно раздел I на приложение № 1.“
§ 5. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност
по чл. 3, ал. 3, т. 10 трябва да отговарят на
следните общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
като юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за
избор съгласно раздел I на приложение № 2;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години
към момента на подаване на заявлението за
участие в процедура за избор съгласно раздел
I на приложение № 2;
3. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/
Споразумението за партньорство/програми
или проекти, съфинансирани със средства от
Европейския съюз.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 10 не може да
членуват в представителните на национално
равнище организации на работодателите и
на работниците и служителите, признати от
Министерския съвет по реда на Кодекса на
труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания,
признати от Министерския съвет.
(3) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 10 се избират
при условия и по ред съгласно раздел I на
приложение № 2. Избраните лица определят
общо за съответната група един основен член
и до трима резервни членове за участие в
Комитета.
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(4) Определеният основен член, както и
резервните членове трябва да отговарят на
следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата
на дейност на лицата, за чийто представител
е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/
Споразумението за партньорство/програми
или проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен
орган или на управителен орган на някое от
лицата по ал. 3.“
§ 6. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобрение, се изпращат
от Секретариата на основните и на резервните
членове на Комитета и на наблюдателите и на
резервните наблюдатели в Комитета най-малко
10 работни дни преди датата на заседанието.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“.
2. В ал. 2 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“ и думата „приема“ се
заменя с „взема“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комитетът може да взема решения и
неприсъствено, с изключение на решенията
по чл. 2, ал. 1, т. 11 и 12.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При п роцед у ра за неп рис ъс т вено
вземане на решение председателят изпраща
проекта на решение и документите във връзка
с решението на членовете на Комитета за
съгласуване. Срокът за представяне на становищата не може да бъде по-кратък от 10
работни дни от изпращането на проекта на
решение и приложените към него документи.“
5. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Проектът на решение се счита за приет,
когато е съгласуван от повече от две трети
от членовете с право на глас. При липса на
писмен отговор от страна на член на Комитета се приема, че той съгласува проекта на
решение без бележки.
(6) В случаите на изменения в представения
за съгласуване проект на решение или приложените към него документи въз основа на
получените становища председателят изпраща
повторно проекта на решение на членовете
на Комитета за съгласуване за срок, който не
може да бъде по-кратък от 3 работни дни. С
проекта на решение се изпраща и справка за
отразяване на получените становища.
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(7) За проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се одобрява от председателя и се
изпраща на членовете в срок до 3 работни
дни от одобряването му.“
§ 8. В чл. 9, ал. 1 думата „другите“ се заличава, а думата „представителни“ се заменя
с „представителните“.
§ 9. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „програма,
съфинансирана“ се замен я т с „прог рама
или програми, съфинансирани“, а думата
„програмата“ се заменя с „програмата или
програмите“.
2. В т. 2 думите „разглежда и одобрява
индикативната годишна работна програма,
която се изготвя от управляващия орган на
съответната програма“ се заменят със „съгласува по предложение на ръководителя на
управляващия орган на съответната програма
индикативна годишна работна програма“, а
думата „нея“ се заменя с „тях“.
3. В т. 3 навсякъде думите „процедури за“
се заменят с „процедури чрез“, а думата „операции“ се заменя с „проектни предложения“.
4. В т. 7 думите „се информира“ се заменят
със „следи“.
5. В т. 9 думите „от сертифициращите
органи по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и от Разплащателната агенция по
Програмата за развитие на селските райони,
за финансовото управление и изпълнение
на съответната програма“ се заменят със
„за финансовото управление и изпълнение
на съответната програма, включително за
сертифицираните разходи по съответната
програма“.
6. В т. 13 думите „съответната програма“
се заменят със „съответната програма или
програми“, а думите „наблюдение на програмата“ се заменят с „наблюдение на програмата
или програмите“.
7. Точка 16 се отменя.
8. Точка 17 се изменя така:
„17. в случай на прилагане на финансови
инструменти по съответната програма:
а) да получава информация за предварителната оценка за всеки от инструментите;
б) да разглежда напредъка в изпълнението
на финансовите инструменти;
в) да получава информация за разпоредбите относно базираното на изпълнението изчисление на извършените разходи за
управление или на таксите за управление
на финансовия инструмент и да получава
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ежегодни доклади за разходите и таксите,
които са били действително платени през
предходната календарна година.“
9. Създава се нова т. 20:
„20. да разглежда предложения за намаляване на административната тежест при
изпълнението на съответната програма и да
следи за предприетите действия за намаляване
на административната тежест;“.
10. Досегашните т. 20 и 21 стават съответно
т. 21 и 22.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „програмата“ се заменя
с „програмата или програмите“.
2. В ал. 2 думата „програмата“ се заменя
с „програмата или програмите“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст думата „програмата“
се заменя с „програмата или програмите“;
б) в т. 3 думата „съответна“ се заменя със
„съответната“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност:
а) организации, работещи в сферата на
равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на
социалното включване и интегрирането на
маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на
образованието, науката и културата.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) За членове могат да бъдат определяни
представители и на други групи юридически
лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките,
които ще се финансират по съответната
програма.“
5. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) По инициатива на председателя в състава на Комитета за наблюдение на програмата
или програмите може да се включват до трима
допълнителни членове, извън посочените в
ал. 3 и 4, които:
1. имат отношение към мерките, които ще
се финансират по съответната програма, и
2. не осъществяват дейност в частна полза.
(6) При определяне на членовете по ал. 5
се спазва принципът за недискриминация и
равнопоставеност, като при необходимост се
прилага процедурата по чл. 13а, ал. 3.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея
навсякъде думите „наблюдение на програмата“
се заменят с „наблюдение на програмата или
програмите“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
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„(8) Съставът на Комитета за наблюдение
на програмата или програмите, основните и
резервните членове се определят поименно
с писмена заповед на министъра, на чието
подчинение е управляващият орган на съответната програма, а за Оперативна програма
„Добро управление“ – с писмена заповед на
ръководител я на у правл яващи я орган на
програмата или на оправомощено от него
длъжностно лице. Когато лице по ал. 7 не
определи в съответния срок, който не може
да бъде по-кратък от 7 работни дни, основен
и резервни членове в състава на Комитета за
наблюдение на програмата или програмите, в
заповедта не се посочват поименно представители на съответното ведомство/организация/
група организации.“
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
т. 3 се изменя така:
„3. ръководителят на Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на
Разплащателната агенция в Министерството
на земеделието и храните или определени от
него служители на звеното;“.
9. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
§ 11. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Съветът на
ректорите на висшите училища в Република
България определят един основен и двама
резервни членове, които участват в дейността
на Комитета за наблюдение на програмата
или програмите на ротационен принцип.
(2) Определянето на представителите по
ал. 1 и на реда за тяхното участие в Комитета
за наблюдение на програма или програми
се извършва съгласно раздел II на прило
жение № 1.“
§ 12. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по
чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 трябва да отговарят
на следните критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
като юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност
най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за
избор съгласно раздел II на приложение № 2;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към
момента на подаване на заявление за участие
в процедура за избор съгласно раздел II на
приложение № 2;
3. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/
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Споразумението за партньорство/програми
или проекти, съфинансирани със средства от
Европейския съюз.
(2) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4
не може да членуват в представителните на
национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите,
признати от Министерския съвет по реда на
Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с
увреждания, признати от Министерския съвет.
(3) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 се
избират при условия и по ред съгласно раздел
ІІ на приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен
член и до трима резервни членове за участие
в Комитета за наблюдение на програмата или
програмите.
(4) Определеният основен член, както и
резервните членове трябва да отговаря на
следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата
на дейност на лицата, за чийто представител
е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/
Споразумението за партньорство/програми
или проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен
орган или на управителен орган на някое от
лицата по ал. 3.
(5) За всеки Комитет за наблюдение на
програма или програми конкретните групи
лица по чл. 12, ал. 4 се определят в поканата по т. 1 от раздел II на приложение № 2
според мерките, които ще се финансират по
съответната програма или програми.“
§ 13. В чл. 14 думата „програмата“ се заменя с „програмата или програмите“.
§ 14. В чл. 15 думата „програма“ се заменя
с „програма или програми“.
§ 15. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде думата „програмата“ се заменя
с „програмата или програмите“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобрение, се изпращат
на основните и на резервните членове на
Комитета за наблюдение на програмата или
програмите и на наблюдателите и резервните
наблюдатели в Комитета най-малко 10 работни
дни преди датата на заседанието.“
§ 16. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“ и думата „програмата“
се заменя с „програмата или програмите“.
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2. В ал. 2 думите „общо съгласие“ се заменят с „единодушие“ и думите „програмата
приема“ се заменят с „програмата или програмите взема“.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите може да взема решения
и неприсъствено, с изключение на решенията
по чл. 11, ал. 1, т. 13 и 14.
(4) При процедура за неприсъствено вземане на решение председател ят изпраща
проекта на решение и документите във връзка
с решението на членовете на Комитета за
наблюдение на програмата или програмите
за съгласуване. Срокът за представяне на
становища не може да бъде по-кратък от 10
работни дни от изпращането на проекта на
решение и приложените към него документи.“
4. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Проектът на решение се счита за
приет, когато е съгласуван от повече от две
трети от членовете с право на глас. При
липса на писмен отговор от страна на член
на Комитета за наблюдение на програмата
или програмите се приема, че той съгласува
проекта на решение без бележки.
(6) В случаите на изменения в представения
за съгласуване проект на решение или в приложените към него документи въз основа на
получените становища председателят изпраща
повторно проекта на решение на членовете на
Комитета за наблюдение на програмата или
програмите за съгласуване за срок, който не
може да бъде по-кратък от 3 работни дни. С
проекта на решение се изпраща и справка за
отразяване на получените становища.
(7) За проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се одобрява от председателя и се
изпраща на членовете в срок до 3 работни
дни от одобряването му.“
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде думата „програмата“ се заменя
с „програмата или програмите“.
2. В ал. 1 думата „другите“ се заличава, а
думата „представителни“ се заменя с „представителните“.
3. В ал. 3 след думите „т. 9“ се добавя „и
ал. 4“.
§ 18. Създава се чл. 19:
„Чл. 19. (1) Член, съответно резервен член,
на комитетите по чл. 1 и 10 не може да участва в обсъждането, подготовката, вземането
и изпълнението на решения, когато той или
свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси са заинтересувани от съответното
решение или когато има със заинтересувани
лица отношения, пораждащи основателни
съмнения в неговата безпристрастност.
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(2) В случай че по отношение на член,
съответно резервен член, на комитетите по
чл. 1 и 10 възникне конфликт на интереси,
той е длъжен незабавно да информира председателя на Комитета.
(3) Всеки член, съответно резервен член,
на комитетите по чл. 1 и 10 е задължен да
декларира наличие или липса на частни интереси, свързани с дейността му в съответния
комитет за наблюдение, като за целта подписва
декларация.“
§ 19. Създава се приложение № 1 към чл. 4,
ал. 2 и чл. 13, ал. 2:
„Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2 и чл. 13, ал. 2
Процедура за определяне на представители на
академичната общност за участие в състава на
Комитета за наблюдение на Споразумението за
партньорство и в комитетите за наблюдение на
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.
Раздел I
Процедура за определяне на представители
на академичната общност за участие в състава
на Комитета за наблюдение на Споразумението
за партньорство по чл. 1.
1. Основният и резервните членове на представителите по чл. 3, ал. 3, т. 9 в Комитета за
наблюдение на Споразумението за партньорство
се определят след отправяне на писмена покана
от председателя на Комитета до председателите
на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите
на висшите училища в Република България.
2. В срок до 15 дни от получаването на поканата председателите на Българската академия
на науките, на Селскостопанската академия и
на Съвета на ректорите на висшите училища в
Република България определят по един представител и уведомяват писмено председателя на
Комитета за определените от тях представители.
3. Определените по т. 2 лица представляват
академичната общност в Комитета за наблюдение
на Споразумението за партньорство на ротационен принцип за срок една година, като един от
тримата посочени представители е основен член,
а другите двама са резервни членове.
4. Редът за последователно представителство
в Комитета е, както следва:
а) Българска академия на науките;
б) Селскостопанска академия;
в) Съвет на ректорите на висшите училища
в Република България.
Раздел II
Процедура за определяне на представители
на академичната общност за участие в състава
на Комитета за наблюдение на програмите,
съфинансирани от ЕСИФ по чл. 10.
1. Основният и резервните членове на представителите по чл. 12, ал. 3, т. 8 в Комитета за
наблюдение на програмата или програмите се
определят след отправяне на писмена покана
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от председателя на Комитета за наблюдение на
съответната програма или програми до председателите на Българската академия на науките,
на Селскостопанската академия и на Съвета
на ректорите на висшите училища в Република
България.
2. В срок до 15 дни от получаването на поканата председателите на Българската академия
на науките, на Селскостопанската академия и на
Съвета на ректорите на висшите училища в Република България определят по един представител
и уведомяват писмено председателя на Комитета
за наблюдение на програмата или програмите
за определените от тях представители.
3. Определените по т. 2 лица представляват
академичната общност в Комитета за наблюдение
на програмата или програмите на ротационен
принцип за срок една година, като един от тримата посочени представители е основен член, а
другите двама са резервни членове.
4. Редът за последователно представителство
в Комитета за наблюдение на програмата или
програмите е, както следва:
а) Българска академия на науките;
б) Селскостопанска академия;
в) Съвет на ректорите на висшите училища
в Република България.“

§ 20. Създава се приложение № 2 към
чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3:
„Приложение № 2
към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност,
чиито представители да участват в състава на
Комитета за наблюдение на Споразумението за
партньорство и на комитетите за наблюдение
на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за
програмен период 2014 – 2020 г.
Раздел I

Процедура за избор на юридически лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност,
чиито представители да участват в състава на
Комитета за наблюдение на Споразумението за
партньорство по чл. 1.
1. На Единния информационен портал за обща
информация за изпълнението и управлението на
ЕСИФ www.eufunds.bg се публикува покана за
участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава
на Комитета за наблюдение на Споразумението
за партньорство.
2. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице
по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 10 подава писмено
заявление за участие в избора до директора на
дирекция „Централно координационно звено“ в
администрацията на Министерския съвет.
3. Лице по чл. 3, ал. 3, т. 10 не може да подаде
повече от едно заявление.
4. Писменото заявление по т. 2 се представя по
образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Към заявлението се прилагат:
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а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 4а,
ал. 1, т. 3 и 4;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 4а,
ал. 1, т. 2 и ал. 2.
5. В срок до 10 работни дни след изтичането на
срока по т. 2 директорът на дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет уведомява лицата, отговарящи
на критериите по чл. 4а, ал. 1 и 2, и ги кани да
излъчат един общ представител на съответната
група по чл. 3, ал. 3, т. 10 за основен член и до
трима представители за резервни членове.
6. В срок до 7 работни дни от получаване
на поканата по т. 5 лицата по т. 5 писмено
уведомяват директора на дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията на
Министерския съвет за излъчените представители, като представят доказателства за общото
им одобрение.
7. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 5
излъченият основен член и резервните членове
представят на директора по т. 6 документи, доказващи обстоятелствата по чл. 4а, ал. 4.
8. До предоставянето на документите по т. 7
съответният основен член или резервен член не
се включва поименно в заповедта по чл. 3, ал. 7
и не може да участва в заседанията и вземането
на решения от Комитета за наблюдение.
9. При промяна на основния член или на
резервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват директора по т. 6 за промяната и предоставят документи, доказващи обстоятелствата по
чл. 4а, ал. 4.
10. Когато след изтичането на срока по т. 2 за
някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност всички
лица, подали заявление за участие в избора, не
отговарят на изискванията по чл. 4а, ал. 1 и 2, за
конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска
цел за общественополезна дейност в срок до 3
месеца след изтичането на срока по т. 2.
11. Когато в срока по т. 2 за някоя от групите
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления, за
конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска
цел за общественополезна дейност преди следващото заседание на Комитета за наблюдение
на програмата или програмите, но не по-рано
от една година преди провеждането на първата
процедура за избор.
Раздел II
Процедура за избор на юридически лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност,
чиито представители да участват в състава на
комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ по чл. 10.
1. Управляващият орган публикува на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ
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www.eufunds.bg и на електронната страница на
съответната програма покана за участие на
лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 в избора на
представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в
комитетите за наблюдение на програма или
програми по чл. 10.
2. В поканата по т. 1 се определят конкретните групи лица по чл. 12, ал. 4 според мерките,
които ще се финансират по съответната програма
или програми.
3. В срок до 15 работни дни от датата на
публикуване на поканата всяко заинтересовано
лице по смисъла на чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4
подава писмено заявление за участие в избора
до ръководителя на административното звено,
което е определено за управляващ орган на
съответната програма.
4. Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 не може
да подаде повече от едно заявление.
5. Писменото заявление по т. 3 се представя по
образец, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика. Към заявлението се прилагат:
а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
б) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 13а,
ал. 1, т. 3 и 4;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 13а,
ал. 1, т. 2 и ал. 2.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането
на срока по т. 3 ръководителят на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, уведомява
лицата, отговарящи на критериите по чл. 13а,
ал. 1 и 2, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица
с нестопанска цел за общественополезна дейност
за основен член и до трима представители за
резервни членове.
7. В срок до 7 работни дни от получаването
на поканата по т. 6 лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на административното
звено, което е определено за управляващ орган
на съответната програма, за излъчените представители, като представят доказателства за
общото им одобрение.
8. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 7
излъченият основен член и резервните членове
представят на ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ
орган на съответната програма, документи,
доказващи обстоятелствата по чл. 13а, ал. 4.
9. До предоставянето на документите по т. 8
съответният основен член или резервен член
не се включва поименно в заповедта по чл. 12,
ал. 8 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение
на програмата или програмите.
10. При промяна на основен член или на
резервен член одобрените организации по т. 2
писмено уведомяват ръководителя на административното звено, което е определено за

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

управляващ орган на съответната програма, и
предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 13а, ал. 4.
11. Когато след изтичането на срока по т. 3
за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност
всички лица, подали заявление за участие в
избора, не отговарят на изискванията по чл. 13а,
ал. 1 и 2, за конкретната група се провежда
повторна процедура за избор на юридически
лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност в срок до 3 месеца след изтичането на
срока по т. 3.
12. Когато в срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност не са пол у чени
заявления, за конкретната група се провежда
повторна процедура за избор на юридически лица
с нестопанска цел за общественополезна дейност
преди следващото заседание на Комитета, но
не по-рано от една година преди провеждането
на първата процедура за избор.“

§ 21. Наименова ниет о „Доп ъ лни т елна
разпоредба“ се заменя с „Допълнителни разпоредби“.
§ 22. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 4 думите „искане за плащане по
програма“ се заменят със „заявление за плащане и на годишните счетоводни отчети по
програмите“.
§ 23. В допълнителните разпоредби се
създава параграф 1а:
„§ 1а. (1) Управителен комитет за съвместен
план за действие се създава за изпълнение
на дейности по чл. 108, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 в срок до три
месеца от датата на одобрение на съвместния
план за действие от Европейската комисия.
(2) Съставът на управителния комитет
се определя със заповед на ръководителя на
управляващия орган на съответната програма
при осигуряване на принципа на партньорство
чрез спазване на изискванията на чл. 5 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013, на Делегиран
регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от
7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс
на поведение за партньорство в рамките на
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ОВ, L 74/1 от 14 март 2014 г.) и
разпоредбите на това постановление. Предложението за състав на управителния комитет се съгласува със съответния комитет за
наблюдение на програмата или програмите.
(3) Управителният комитет приема вътрешни правила за работа след съгласуване
със съответния комитет за наблюдение на
програмата или програмите.“
§ 24. В § 5 от заключителните разпоредби
думите „заместник министър-председателя
по демографската и социалната политика и
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министър“ се заменят с „министъра“ и думите
„министъра на образованието и науката“ се
заменят със „заместник министър-председателя по координация на европейските политики
и институционалните въпроси и министър на
образованието и науката“.
§ 25. Параграф 7 от заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове.“
§ 26. Навсякъде в постановлението думите
„Европейските структурни и инвестиционни
фондове“ се заменят с „ЕСИФ“.
Заключителни разпоредби
§ 27. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението:
1. заместник министър-председателят по
Европейските фондове и икономическата
политика утвърждава образец на заявление
по т. 4 на раздел I на приложение № 2 и
образец на заявление по т. 5 на раздел II на
приложение № 2;
2. председателите на комитетите за наблюдение по чл. 1 и 10 привеждат в съответствие
с постановлението вътрешните правила за
работа на комитетите.
§ 28. В срок до 3 месеца от влизането в
сила на постановлението съставите на комитетите за наблюдение на програмите се
привеждат в съответствие с изискванията на
чл. 12, ал. 3, т. 9.
§ 29. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4829

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 143
ОТ 14 ЮНИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 125 на Министерския съвет от 2016 г. за
одобряване на прогнозно разпределение на
разходите за подготовка и провеждане на
Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. и на допълни
телни разходи за 2016 г. (ДВ, бр. 38 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 числото „49 858 000“ се заменя
с „50 232 000“.
§ 2. В чл. 2 числото „6 967 000“ се заменя
със „7 341 000“.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 числото „1 626 000“ се
заменя с „1 226 000“.
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§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Със сумата 350 000 лв. по пореден
№ 6 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Националната служба за
охрана за 2016 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 31, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2016 г.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Със сумата 424 000 лв. по пореден № 7 от приложението да се увеличат
разходите по следните бюджети:
1. по бюджета на Министерския съвет за
2016 г. – 58 140 лв.:
а) по област „Осигуряване дейността и
организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Координация
и мон и т ори н г на хоризон та л н и пол и т ики“ – 18 140 лв.;
б) по бюджетна програма „Други дейности
и услуги“ – 40 000 лв.;
2. по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. – 41 250 лв.:
а) по „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Бюджет и финансово управление“ – 29 280 лв.;
б) по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавни приходи“ – 11 970 лв.;
3. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
за 2016 г., бюджетна програма „Ефективна
администрация и координация“ – 7136 лв.;
4. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2016 г., бюджетна програма
„Администрация“ – 5440 лв.;
5. по бюд жета на Министерст вото на
земеделието и храните за 2016 г., бюджетна
програма „Администрация“ – 35 424 лв.;
6. по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г. – 45 040 лв.:
а) по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Облекчаване
на рег улации, опростяване на процеду ри
по предоставяне на административни услуги“ – 8240 лв.;
б) по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Подобряване
възможностите за участие в единния европейски пазар“ – 15 400 лв.;
в) по „Политика в областта на ефективното
външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на експортния
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потенциал и участие в търговската политика
на Европейския съюз“ – 13 160 лв.;
г) по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Закрила на обектите на индустриална собственост“ – 8240 лв.;
7. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г., бюджетна
програма „Администрация“ – 7120 лв.;
8. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г. по „Политика в областта
на правосъдието“, програма „Правна рамка
за фу нк ционирането на съдебната система“ – 23 410 лв.;
9. по бюджета на Министерството на отбраната за 2016 г. – 20 090 лв.:
а) по Политика „Съюзна и международна
сигурност“, бюджетна програма „Членство в
НАТО и Европейския съюз и международно
сътрудничество“ – 15 060 лв.;
б) по Политика „Отбранителни способности“, бюджетна програма „Изследвания и
технологии“ – 5030 лв.;
10. по бюджета на Министерството на
вътрешните работи за 2016 г. по „Политика
в областта на управлението и развитието на
системата на Министерството на вътрешните
работи“, бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“ – 38 740 лв.;
11. по бюджета на Министерството на
културата за 2016 г. по бюджетна програма
„Администрация“ – 2060 лв.;
12. по бюджета на Министерството на
околната среда и водите за 2016 г. по бюджетна програма „Администрация“ – 15 462 лв.;
13. по бюджета на Министерството на
младежта и спорта за 2016 г. по бюджетна
програма „Администрация“ – 6180 лв.;
14. по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2016 г. по бюджетна програма
„Административно обслужване, медицинска
и психологическа експертиза“ – 26 620 лв.;
15. по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2016 г. по бюджетна
програма „Администрация“ – 20 400 лв.;
16. по бюджета на Министерството на
външните работи за 2016 г. – 30 298 лв.:
а) по „Политика в областта на развитието на
ефективна дипломатическа служба“, бюджетна
програма „Администриране и осигуряване на
дипломатическата служба“ – 27 898 лв.;
б) по „Политика в областта на публичната
дипломация“, бюджетна програма „Публични
дейности“ – 2400 лв.;
17. по бюджета на Комисията за защита на
личните данни за 2016 г. – 10 750 лв.;
18. по бюд жета на Държавната комиси я по сиг у рност та на информаци ята за
2016 г. – 4120 лв.;
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19. по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2016 г. по „Политика
в областта на защитата на националната сигурност“, бюджетна програма „Национална
сигурност“ – 16 100 лв.;
20. по бюджета на Националния статистически институт за 2016 г. – 10 220 лв.
(2) Със сумите по ал. 1 да се увеличат
съответните показатели по Закона за държавния бюджет на Република България за
2016 г., както следва:
1. със сумата по ал. 1, т. 1 – показателите
по чл. 6, ал. 3 от закона;
2. със сумата по ал. 1, т. 2 – показателите
по чл. 9, ал. 3 от закона;
3. със сумата по ал. 1, т. 3 – показателите
по чл. 22, ал. 3 от закона;
4. със сумата по ал. 1, т. 4 – показателите
по чл. 15, ал. 3 от закона;
5. със сумата по ал. 1, т. 5 – показателите
по чл. 23, ал. 3 от закона;
6. със сумата по ал. 1, т. 6 – показателите
по чл. 19, ал. 3 от закона;
7. със сумата по ал. 1, т. 7 – показателите
по чл. 16, ал. 3 от закона;
8. със сумата по ал. 1, т. 8 – показателите
по чл. 13, ал. 3 от закона;
9. със сумата по ал. 1, т. 9 – показателите
по чл. 11, ал. 3 от закона;
10. със сумата по ал. 1, т. 10 – показателите
по чл. 12, ал. 3 от закона;
11. със сумата по ал. 1, т. 11 – показателите
по чл. 17, ал. 3 от закона;
„
2.
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12. със сумата по ал. 1, т. 12 – показателите
по чл. 18, ал. 3 от закона;
13. със сумата по ал. 1, т. 13 – показателите
по чл. 25, ал. 3 от закона;
14. със сумата по ал. 1, т. 14 – показателите
по чл. 24, ал. 3 от закона;
15. със сумата по ал. 1, т. 15 – показателите
по чл. 14, ал. 3 от закона;
16. със сумата по ал. 1, т. 16 – показателите
по чл. 10, ал. 3 от закона;
17. със сумата по ал. 1, т. 17 – показателите
по чл. 29, ал. 2 от закона;
18. със сумата по ал. 1, т. 18 – показателите
по чл. 39, ал. 2 от закона;
19. със сумата по ал. 1, т. 19 – показателите
по чл. 26, ал. 3 от закона;
20. със сумата по ал. 1, т. 20 – показателите
по чл. 33, ал. 2 от закона.“
§ 6. Създават се чл. 8 и 9:
„Чл. 8. Председателят на Народното събрание, главният секретар на Министерския
съвет и първостепенните разпоредители с
бюджет съгласно приложението към чл. 1 да
извършат съответните промени по бюджетите си за 2016 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да предвиди по централния бюджет средствата по
чл. 1 с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. и
да извърши произтичащите от чл. 2 промени
по централния бюджет за 2016 г.“
§ 7. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Пореден номер 2 се изменя така:

М и н ис т ерск и
съвет – общо:

1 226 000 8 622 000

1 292 000

2.1. Комплекс „Бояна“, в т.ч.:

760 000 7 890 000

350 000

Изготвяне на задание за
проектиране

24 000

Надзор в проектирането
и строителството

105 000

11 245 000
9 000 000
24 000

100 000

100 000

Заснемане и изготвяне
на техническа документация – Дом 2

450 000

450 000

Подмяна на дограма, оборудване и консумативи

281 000

281 000

Доставка и монтаж на
аудио- и видеотехника

5 000

5 000

Ремонт на хотел, хидро
изолация, интериорно обзавеждане, въвеждане на
с-ма за достъп до стаите

7 322 000

7 322 000

Ремон т на т ърг овско ресторантски площи и
лечебен цент ър; двор/
алеи/тревни площи и др.

310 000

310 000
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Оборудване на конферентната част – зали, озвучителна техника и др.

158 000

Доставка и монтаж на
ресторантско и спортно
оборудване
2.2. Н а ц и о н а л е н
център по подготовката и
провеждането
на Българскот о п р ед с ед а телство на ЕС
за 2018 г., в т.ч.:

„

158 000

350 000

466 000

732 000

942 000

350 000

105 000

2 245 000

Изготвяне на комуникационна стратегия

300 000

300 000

Поддръжка на интернет
страницата

16 000

32 000

42 000

5 000

95 000

Дейности за информация
и публичност

150 000

700 000

900 000

100 000

1 850 000

“

2. Пореден номер 6 се изменя така:
Национална
служба за охрана – общо:

6.
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350 000 1 011 000

1 361 000

6.1.

Закупуване на оборудване
и специализирана техника,
включително за проверка на
лица и багажи

350 000 750 000

1 100 000

6.2.

Зак у пу ване на товарни
автомобили за превоз на
специализирана техника за
проверка на лица и багажи

261 000

261 000

„

3. Създава се пореден номер 7:

7.

М и н и с т е р - Средства за одобрени работни 424 000
ства и ведом- посещения в държави – членки
ства
и институции на ЕС, и работни
стажове в ППРБЕС

“

424 000

“

4. На ред „Общо средства“ числата „6 967 000“ и „49 858 000“ се заменят съответно със
„7 341 000“ и „50 232 000“.

Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

4830
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО
ИМУЩЕСТВО
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за отнемане на незаконно придо
бито имущество и на нейната администрация
(обн., ДВ, бр. 49 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 52 от
2013 г., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 29 от 2016 г.)
§ 1. В глава трета раздел VII „а“ „Международна дейност и протокол“ се отменя.
§ 2. Член 22а се отменя.
§ 3. В чл. 24 се отменят от т. 54 до т. 62
включително.
§ 4. В чл. 27, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови т. 20 – 25 със следното
съдържание:
„20. води регистри за обработените получени и изпратени международни запитвания по
оторизираните канали за обмен на информация
и международно сътрудничество;
21. изготвя становища, официални писма и
друга кореспонденция с държавни органи във
връзка с осъществяването на международната
дейност на комисията;
22. организира участието на членове на
комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и
проекти за обучение в страната и в чужбина и
задграничните командировки на служителите
на комисията;
23. организира извършването на преводи на
материали във връзка с дейността на комисията;
24. осъществява протоколната дейност на
комисията и нейната администрация в страната и в чужбина и осигурява цялостната
логистика по провежданите семинари, работни
срещи и други мероприятия;
25. подготвя и изпраща протоколна кореспонденция.“
2. Досегашната т. 20 става т. 26.
§ 5. В чл. 28, ал. 2 след израза „се създават
териториални бюра“ се поставя запетая и се
добавя „които да осъществяват и процесуално
представителство“.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 6. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество и на нейната администрация е приет с решение на комисията
от 27.04.2016 г., взето с Протокол № 679, и с
решение на комисията от 1.06.2016 г., взето
с Протокол № 683, и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
Пламен Георгиев
4673

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 10
от 10 юни 2016 г.

за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова по
мощ за развитието на малки стопанства“ от
мярка 6 „Развитие на стопанства и предприя
тия“ 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 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 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. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за
развитието на малки стопанства“ има за цел:
1. икономическо развитие и укрепване на
малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски
стопанства;
3. подобряване на опазването на околната
среда и борба с климатичните промени.
Чл. 3. Финансовата помощ се предоставя в
съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 4. (1) Финансовата помощ по тази
наредба е безвъзмездна и се предоставя за
устойчиво развитие и растеж на малките
земеделски стопанства.
(2) Не се предоставя финансова помощ за
дейности, свързани с производството на тютюн.
(3) Не се предоставя финансова помощ за
земеделски стопанства, 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) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. физически лица, навършили 18 години;
2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични
дружества с ограничена отговорност (ЕООД)
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или дружества с ограничена отговорност
(ООД), регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за
кооперациите.
(2) Към датата на подаване на заявлението
за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана понататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
2. са получили от земеделска дейност наймалко 33 на сто от общите си приходи/доходи
за предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен
обем (СПО) в границите между 2000 евро и
7999 евро включително;
4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското
стопанство земя;
5. са собственици и/или ползватели на
животновъдните обекти, 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, както и по реда на:
а) 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.);
б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84
от 2015 г.);
в) 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.
(ДВ, бр. 42 от 2008 г.);
г) Наредба № 14 от 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. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);
8. не им е издавана заповед за одобрение
за подпомагане по реда на Наредба № 28 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Подпомагане на полупазарни стопанства в
процес на преструктуриране“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) (Наредба
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№ 28 от 2008 г.) за последните пет години;
когато кандидатите имат издадени заповеди
за одобрение по Наредба № 28 от 2008 г., са
допустими за подпомагане по реда на тази
наредба, ако към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
а) успешно са приключили петгодишния
си ангажимент по Наредба № 28 от 2008 г. и
е изтекла петата стопанска година от изпълнението на бизнесплана, и
б) са получили всичките плащания по реда
на Наредба № 28 от 2008 г., и
в) е изтекла стопанската година, през която
са подали заявка за петото си плащане по
реда на Наредба № 28 от 2008 г.
(3) За едноличните т ърговци по ал. 1,
т. 2, които са регистрирани през годината
на кандидатстване в търговския регистър и
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г., обстоятелствата по ал. 2, т. 2
и 3 могат да се доказват и в качеството им
на физически лица.
(4) Договорите за наем и/или аренда на
земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия
минимален икономически размер на стопанството от 2000 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 от датата на подаване на заявлението
за подпомагане.
(5) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва
от кандидата:
1. с правно основание за ползване съгласно
чл. 41, ал. 2 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 подписване на договор 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 съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони
съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството,
които попадат в тях.
(6) 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 собственика/
собствениците на капитала на юридическото
лице и на членовете на кооперацията.
(7) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 се подпомагат
и при условие, че собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или
собственикът на предприятието на ЕТ или
членовете на кооперацията е/са физическо
лице/физически лица, което/които отговаря/т
на изискванията по ал. 2, т. 7 и 8.
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(8) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица
съгласно приложение № 1.
(9) 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 по ал. 2, т. 3 не се
допуска включване на животни с намерения за
придобиване през текущата стопанска година.
(10) Не се счита за изпълнено условието
по ал. 2, т. 3, когато:
1. съпругът/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика/собствениците
на капитала на юридическото лице или на
собственика на предприятието на ЕТ, на член
на кооперацията има отделно земеделско
стопанство, включително като собственик на
ЕТ или ЕООД/ООД, и/или като притежател
на мажоритарен дял в юридическо лице, и
общият сбор на икономическия размер на
земеделск ите стопанства надвишава 7999
евро СПО; общият сбор се изчислява на база,
равна правопропорционално на процентите
собственост/дялове от юридическото лице;
2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на капитала
на кандидата ЕООД, или собственикът на 50
на сто или повече от капитала на кандидата
ООД, или собственикът на предприятието
на кандидата ЕТ, или някой от членовете на
кооперацията притежава мажоритарен дял в
юридическо лице, което има отделно земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства
надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се
изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от
юридическото лице;
3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско
стопанство като физическо лице или ЕТ или
когато кандидатът е ООД и собственикът на
50 на сто или повече от капитала има отделно
земеделско стопанство като физическо лице
или ЕТ, или когато кандидатът е кооперация
и член на кооперацията и има отделно земеделско стопанство като физическо лице или
ЕТ и общият сбор на икономическия размер
на земеделските стопанства надвишава 7999
евро СПО; общият сбор се изчислява на база,
равна правопропорционално на процентите
собственост от юридическото лице.
(11) При изчисляване на общия начален
икономически размер на стопанството по
ал. 2, т. 3 се взема предвид цялата налична
в земеделското стопанство земя.
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(12) Условието по ал. 2, т. 2 се доказва с
представянето на:
1. справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно приложение № 2;
2. заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите
(ТД на НАП) на годишна данъчна декларация
(ГДД) за предходната календарна година от
годината на подаване на заявлението за подпомагане; към ГДД се прилагат съставните части
на финансовия отчет съгласно изискванията
на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното
подоходно облагане (ЗКПО);
3. документи, доказващи правно основание
за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято
реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година
спрямо годината на кандидатстване, съгласно
чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; имотите под наем
или аренда, в т.ч. имотите, попадащи извън
обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, трябва:
а) да са ползвани въз основа на документи,
доказващи правното основание за ползване,
които са регистрирани в общинската служба
по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи не по-късно от края на предходната
календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или
б) не по-късно от края на предходната
календарна година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3
от 1999 г. за стопанската година, през която
е произведена селскостопанската продукция,
чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
в) да са ползвани въз основа на документи,
доказващи правното основание за ползване,
които са нотариално заверени не по-късно
от края на предходната календарна година
спрямо годината на кандидатстване;
4. за приходи, сформирани от продажба
на земеделски продукти от животновъдство,
се изисква удостоверение за регистрация на
животновъден обект по смисъла на чл. 137
о т За кон а з а в е т ери н арномед и ц и нск ат а
дейност или документ, че животновъдният
обект е вписан в списъка в Интегрираната
информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните
обекти по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност за пред
ходната календарна година спрямо годината
на кандидатстване;
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5. приходни/разходни документи, в случай че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и
ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от
която са сформирани приходите/доходите за
предходната календарна година от годината
на кандидатстване.
(13) Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне
на изискуемия минимален икономически
размер на стопанството от 2000 евро СПО, се
обработва на база на споразумение за масиви
за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи, кандидатът за същия размер на площта
на земята, върху която са разположени тези
култури, трябва да има имоти, включени в
споразумението за масиви, които да са негова
собственост и/или да са наети/арендувани с
минимален срок на действие пет години от
датата на подаване на заявлението за подпомагане.
Чл. 6. (1) Не се подпомагат кандидати/
ползватели на помощта:
1. при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф
4 във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107
от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26
октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
2. които имат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
3. включени в Системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012.
(2) Не се предоставя финансова помощ,
в случай че представляващият кандидата/
ползвателя на помощта едноличен търговец или търговско дружество и член/ове на
управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
п рок у рист и ли т ърговск и п ъ лномощ ник,
председателят и членовете на кооперацията,
както и лицата с правомощия за вземане на
решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта:
1. попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф
1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
2. е обект на конфликт на интереси по
смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси с ръководител на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
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(ДФЗ – РА), Управляващия орган на ПРСР
2014 – 2020 (УО), или със служители на ръководна длъжност в Разплащателната агенция
(РА) или УО;
4. е лице, което е на трудово или служебно
правоотношение в РА или УО, както и до
изтичане на една година от прекратяване на
правоотношението.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1
и 2 се доказва със:
1. декларация към момента на подаване
на за явлението за подпомагане съгласно
приложение № 3;
2. официа лни док у менти, издадени от
съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се
издават, и с декларация (приложение № 3) за
всички останали обстоятелства, включително
и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за
търговския регистър.
(4) Кандидати/ползватели, за които е налице обстоятелство по ал. 1 и 2, имат право
да представят доказателства при подаване на
декларация съгласно приложение № 3 или
в срок до 10 работни дни от получаване на
уведомление от РА за констатираните обстоятелства по ал. 1 и 2, че са предприели действия, които гарантират тяхната надеждност,
въпреки наличието на съответното основание
за отстраняване.
(5) Разплащателната агенция одобрява
получаването на финансовата помощ, когато
представените доказателства по ал. 4 са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/
ползвателите не попадат в обстоятелствата
по ал. 1 и 2.
(6) Изпълнителният директор на РА, а в
случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“, отказва предоставянето
на финансовата помощ, когато са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2 или представените
доказателства по ал. 4 не са достатъчни, за
да гарантират, че кандидатите/ползвателите
не попадат в обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(7) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на срокове, определени в
чл. 106, параграфи 14 и 15 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012.
Чл. 7. (1) Не се предоставя финансова помощ
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 след 1.01.2014 г. с
цел получаване на предимство и подпомагане
в противоречие с целите на подмярката по
ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) Не се дава предимство, а даденото
предимство се отнема в случаите, когато
бъде установено, че кандидат за подпомагане
е създал изкуствено условията, необходими
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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 по реда на тази
наредба 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 15 000 евро.
(2) Финансовата помощ се предоставя за
максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за
подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.
Чл. 10. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата
равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова
помощ съгласно чл. 29;
2. второ плащане в размер на левовата
равностойност на 5000 евро – когато след
извършена проверка съгласно чл. 36 РА установи коректното изпълнение на бизнесплана.
Чл. 11. Срокът за изпълнение на бизнесплана се определя в договора за предоставяне
на финансовата помощ в съответствие със
заложената в бизнесплана 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) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 4
за развитие на стопанството за максимален
период от пет години.
(2) Стартиране на изпълнението на бизнесплана по ал. 1 може да започне след подаване на заявлението за подпомагане, но не
по-късно от девет месеца считано от датата
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
(3) Бизнеспланът може да бъде изготвен
за кандидата безвъзмездно от Националната
служба за съвети в земеделието при спазване
на условията и изискванията на Наредба № 7
от 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2
„Консултантски услуги за малки земеделски
стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги,
услуги по управление на стопанство и услуги
по заместване в стопанство“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 36 от 2016 г.), наричана
по-нататък „Наредба № 7 от 2016 г.“.
Чл. 14. (1) Бизнеспланът трябва да доказва:
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1. ж изнеспособност та на земеделското
стопанство за периода по чл. 13, ал. 1;
2. най-късно до изтичане на посочената в
бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:
а) увеличаване на икономическия размер
на стопанството спрямо началния размер с
най-малко левовата равностойност на 2000
евро, измерен в СПО, и/или
б) увеличаване на обработваемата площ
в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч.
на площта със засетите/засадените култури,
спрямо датата на кандидатстване (само за
изцяло растениевъдни стопанства), и/или
в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко
20 на сто спрямо животните към датата на
кандидатстване (само за изцяло животновъдни
стопанства), и/или
г) увеличаване на обработваемата площ
в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч.
площта на засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване и увеличаване
броя на отглежданите животни (всеки един
вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо
животните към датата на кандидатстване (за
смесени стопанства);
3. най-късно до изтичане на посочената в
бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение достигане на
съответствие с приложимите Стандарти на
Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности, по отношение на съответните
ветеринарни и фитосанитарни изисквания,
хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността
и безопасните условия на труд;
4. че кандидатът физическо лице, собственикът на предприятието на кандидата ЕТ,
собственикът/собствениците на капитала на
юридическото лице, членът на кооперацията,
избран за председател, е поел ангажимент
не по-късно от подаване на заявка за второ
плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните
проблеми на опазване на околната среда в
земеделието; изпълнението се установява с
удостоверение за преминато обучение, издадено от обучаваща институция, съгласно
Закона за висшето образование или Закона
за професионалното образование и обучение
или удостоверение от проведено обучение в
обучаваща организация, одобрена по реда на
Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение
на научни знания“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 69 от 2008 г.), или проведено обучение
по мярка 1 „Трансфер на знания и действия
по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
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5. постигане на поне един специфичен за
стопанството резултат съгласно приложение
№ 5.
(2) Условието по ал. 1, т. 4 не се прилага
за кандидати със завършено средно и/или
висше образование в областта на опазването
на околната среда или които са получили
консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2
„Консултантски услуги за малки земеделски
стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги,
услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР
2014 – 2020 г. Условието се доказва с диплома
за завършено средно или висше образование
в областта на опазване на околната среда или
с писмен доклад за изпълнени консултантски пакет/и по подмярка 2.1.2 във формат
съгласно приложение № 4 на Наредба № 7
от 2016 г.
(3) Бизнеспланът трябва да показва, че
кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е
кандидатствал и е бил одобрен, и е подписал
договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на
подаване на заявлението за подпомагане до
осъществяване на планираното увеличение
по ал. 1, т. 2.
(4) Бизнеспланът трябва да съдържа 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 съгласно приложение
№ 6 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 електронната страница на РА, като изложи мотивите, наложили
промяната, не по-късно от 15 календарни дни
от датата на възникване на обстоятелствата,
налагащи промяната.
(5) Разплащателната агенция има право
в случаите по ал. 4 да изиска от кандидата
допълнително да представи становище от
дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнесплана
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.
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(6) Видовете дейности и/или инвестиции
в дълготрайни материални и нематериални
активи, включени в бизнесплана, трябва да
съответстват на конкретната дейност на стопанството.
(7) Бизнеспланът задължително включва
поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи, необходима/и
за нуждите на стопанството.
(8) Условието по ал. 1, т. 3 не се прилага
за стопанства, които не попадат в обхвата на
прилагане на Стандарти на Европейския съюз
по отношение на съответните ветеринарни и
фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната
среда, хигиената, сигурността и безопасните
условия на труд.
(9) За спазване на изискването по ал. 7
не се признават дълготрайни материални и
нематериални активи:
1. кои т о к а н д и дат ът физи ческо л и це,
собственикът/собствениците на капита ла
на юридическото лице или собственикът на
предприятието на кандидата ЕТ или членовете на кооперацията е/са придобил/и от своя
съпруг/съпруга 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 юридическо лице или ЕТ, кандидата физическо
лице, собственика/собствениците на капитала
на юридическото лице или собственика на
предприятието на кандидата ЕТ;
2. финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г.,
ПРСР 2007 – 2013 г. и/или други програми
за подпомагане с национални средства и/или
средства на ЕС.
Чл. 15. (1) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/
или предстоящите за засяване/заса ж дане
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
вкорeнен по картонажен метод материал, както
и ягоди, допустимият период е цялата година.
Чл. 16. (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. 17. (1) След сключване на договора
за предоставяне на финансова помощ не се
допуска промяна в бизнесплана, свързана със
замяна на заложените за отглеждане животни
(с изключение на подмяна/замяна на един вид
дребен рогат добитък с друг вид такъв) и/или
основни земеделски култури, с изключение на
преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни/многогодишни
култури и/или от един вид трайни насаждения в друг вид трайни насаждения със същия
размер СПО на единица площ. Включването в
стопанството на допълнителни и непосочени
в бизнесплана видове култури и/или животни
е допустимо само след изричното писмено
одобрение на РА.
(2) Промяната на вида на отглежданите
земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато заложените
в бизнесплана инвестиции в дълготрайни
материални и нематериални активи могат
да се използват за отглеждането и на новите
земеделски култури/животни, освен ако не
се извърши съответна промяна и във вида
на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите
земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това не води до
несъответствие с изисквания по чл. 19, ал. 5.
Чл. 18. 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. 19. (1) Приоритет ще бъде даден на
проекти на земеделски стопани, които:
1. към момента на подаване на заявлението
за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно
приложение № 7;
2. отглеждат култури в сектор „Плодове и
зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени
култури“ съгласно приложение № 8;
3. п ри тежават ст опанст ва, п рем ина ли
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);
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4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно
Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г.
(ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
(2) Условията по ал. 1, т. 1 и 2 се считат
за изпълнени, в случай че при изчисление
на СПО на земеделското стопанство към
момента на кандидатстване са вк лючени
животни от приложение №7 и/или култури от
приложение № 8 и планираното увеличение
на стопанството съгласно избраната цел и
изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2, изчислено
в СПО, е изцяло с отглеждане на животни
от приложение № 7 и/или култури от приложение № 8.
(3) Условието по ал. 1, т. 3 се счита за
изпълнено, когато част или всички площи/
животни в стопанството на кандидата са
сертифицирани за биологично производство
на земеделски продукти и храни по смисъла
на Регламент (ЕО) № 834/2007.
(4) Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени
в приложение № 9 и се преценяват към датата
на подаване на заявлението за подпомагане
съобразно приложените към него документи
и заявени данни.
(5) Когато проектът е получил приоритет
по критериите, посочени в ал. 1, 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 заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
Чл. 20. Доп устими за подпомагане са
проекти, които при оценяването са получили
най-малко 10 точки съгласно критериите за
подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 9.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕН И Е Н А ЗА Я В Л ЕН И Я ТА ЗА ПОД ПО 
МАГАНЕ
Раздел I
Общи изисквания към документите и реда
за кандидатстване
Чл. 21. (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 предоставят за
преглед от служител на РА;
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2. 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 г.; 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) Документите по ал. 1 могат да бъдат
подадени от лице, упълномощено с нотариално
заверено изрично пълномощно.
Чл. 22. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за подпомагане се
определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа начална
и крайна дата за приемане на заявления за
подпомагане и бюджета на подмярката за
съответния период на прием. Периодът на
прием не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни.
(2) При вземане на решение за започване
на 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
работни дни преди прекратяване на приема
на електронните страници на МЗХ и РА и на
общодостъпно място в областните дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“ и областните
дирекции „Земеделие“.
(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
календарни 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“.
(5) Кандидатите за подпомагане могат да
искат разяснения от МЗХ по условията за
предоставяне на финансова помощ в срок до
20 календарни дни преди крайната дата за
приемане на заявления за подпомагане.
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(6) Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХ до 10 календарни
дни преди крайната дата за приемане на
заявления за подпомагане. Разясненията не
съдържат становище относно качеството на
заявлението за подпомагане.
Раздел II
Процедура за разглеждане и одобряване на
заявления за подпомагане
Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово
подпомагане подават в съответната областна
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по
местонахождение на стопанството заявление
за подпомагане по образец съгласно приложение № 10 и прилагат документите, указани в
същото приложение. 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 или изрично упълномощеното лице
по чл. 21, ал. 2.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице от
областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ връща документите на кандидата
или изрично упълномощеното лице заедно с
писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право
в рамките на определения със заповедта по
чл. 22, ал. 1 краен срок да подаде заявление
за подпомагане, придружено с документите,
посочени в приложение № 10.
(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. 24, 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. 22, ал. 1,
като в нея се съдържат указания към кандидатите за финансово подпомагане относно
реда и начина на подаването на заявленията
за подпомагане по електронен път.
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Чл. 24. (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 с цел установяване на
фактическото съответствие с представените
документи, като:
а) посещението на място и/или проверката на място се извършва в присъствието
на кандидата или на изрично упълномощен
писмено негов представител;
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 изрично упълномощен
писмено 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
или на изрично упълномощен писмено негов
представител 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 № 9;
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 № 10. 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:
1. с не повече от един месец, когато Разплащателната агенция е упражнила правомощието си по ал. 2;
2. с не повече от един месец, когато при
обработката на заявлението за подпомагане
РА установи необходимост от предоставяне на
становище от други органи или институции;
3. с не повече от един месец, когато се
провежда контролна проверка въз основа на
Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на
Комисията от 6 август 2014 г. за определяне
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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 „Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 908/2014“;
4. с не повече от един месец, когато в
резултат от действията по ал. 1 са събрани
документи и/или информация, които създават
съмнение за нередност;
5. до постановяване на влязъл в сила акт
на компетентния орган, когато е изпратен
сигнал до съответната прокуратура или разследващите органи при установени съмнения
за наличие на престъпни обстоятелства;
6. с не повече от един месец, когато заявлението за подпомагане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани
структури към Министерството на земеделието
и храните и/или Държавен фонд „Земеделие“,
и/или външни институции.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2, 3, 4, 5 и 6
производството по обработка на заявлението
за подпомагане се спира със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите
на делегиране – на директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд
„Земеделие“, като заповедта се изпраща на
кандидата.
(5) Заявлението за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат
изцяло или частично оттеглени от кандидата
по всяко време. Оттеглянето се извършва
в писмена форма и поставя кандидата в
положението, в което се е намирал преди
подаването на оттеглените документи или
на част от тях.
(6) Когато кандидатът е уведомен от РА
за несъответствия и/или нередности в документите по ал. 5 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.
(7) При о т т егл я не на за я влен ие т о за
подпомагане, което не попада в обхвата на
ал. 6, изпълнителният директор на РА, а в
случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“, прекратява със заповед
образу ваното п ред нея а дминист рат ивно
производство, като заповедта се изпраща на
кандидата. Кандидатът има право да подаде
ново заявление за подпомагане преди крайния
срок на съответния прием.
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(8) 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 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.).
Чл. 25. (1) Постъпилите заявления за подпомагане и приложените към тях документи
се оценяват към датата на подаването им за
съответствието им с критериите за подбор
и тяхната тежест съгласно приложение № 9.
(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. 22, ал. 1 за
съответния период на прием.
Чл. 26. (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. 24, 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. 24, 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. 20;
6. установяване на някое от обстоятелствата,
посочени в чл. 6, както и при непредставяне на
някой от документите в срока по чл. 27, ал. 1.
(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. 27. (1) Преди издаване на заповед за
одобрение РА изисква от кандидата, който в
срок от 10 работни дни от уведомяването му
за това представя:
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1. свидетелство за съдимост от кандидата – физическо лице, или представляващия
кандидата едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълняващ такава длъжност, включително
п рок у рист и ли т ърговск и п ъ лномощник,
издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;
2. документ, удостоверяващ, че кандидатът
не е обявен в процедура по несъстоятелност,
издаден от съответния съд не по-рано от
1 месец преди предоставянето му, само за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
3. документ, удостоверяващ, че кандидатът
юридическо лице не е в процедура по ликвидация, издаден от съответния съд не по-рано
от 1 месец преди предоставянето му, само за
кандидати, при които това обстоятелство не
подлежи на вписване в търговския регистър;
4. удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седалището
на кандидата, че няма задължения по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и/или
към община;
5. декларацията съгласно приложение № 3.
(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 на заявлението за подпомагане
или постановява отказ.
(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. 14,
ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде
проверяван 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) Заповедите по ал. 2 се съобщават и
могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на
заявлението за подпомагане и заповедта за
одобрение кандидатът лично сключва договор
за предоставяне на финансовата помощ.
(6) Договорът по ал. 5 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
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на финансовата помощ. Образецът на договор
се утвърждава от изпълнителния директор
на РА след съгласу ване с минист ъра на
земеделието и храните и се публикува на
електронните страници на МЗХ и Държавен
фонд „Земеделие“ преди началната дата на
приема.
(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. 28. В срок до два месеца от датата на
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. 30.
Чл. 29. (1) Когато ползвател на финансовата помощ е юридическо лице, първото
плащане по чл. 10, т. 1 не се извършва преди
сключването на договор за поръчителство
между РА и собственика/собствениците на
капитала на ползвателя или членовете на
кооперацията, 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/поръчителите трябва да се явят пред
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ в срок до 10 календарни
дни от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, за да подпишат
предложения им проект на договор за поръчителство. Първото плащане по договора за
предоставяне на финансова помощ се изплаща
в срока по чл. 28, а в случаите на забавяне
по основателни причини на представянето
на договора за поръчителство – в срока по
чл. 28, 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.
(3) При изричен отказ за сключване на
договора за поръчителство договорът за предоставяне на финансова помощ се прекратява
със заповед на изпълнителния директор на РА,
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а в случаите на делегиране – на директора на
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“.
Чл. 30. 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 бизнесплана 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 проверка/
посещение на място, в случай че е установено
спазване на заложените в бизнесплана срокове за засяване/засаждане на земеделските
култури и в съответствие с изискването по
чл. 5, ал. 2, т. 3.
Чл. 31. (1) Проверката/посещението на
място по чл. 30 цели да установи изпълнение
в цялост на намеренията на кандидата за засаждане/засяване на земеделските култури,
като се вземат 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. Проверката/посещението на място цели да установи
изпълнение и на всички други договорени и
нормативно установени задължения съгласно условията на тази наредба и договора за
подпомагане.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че ползвателят не е засял/засадил
културите след изтичане на посочените в
бизнесплана 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 ползвателят не е засял/засадил
културите след изтичане на посочените в
бизнесплана срокове и/или площта и/или
видът на засетите/засадените култури водят
до намаляване на точките по критериите за
подбор и заявлението за подпомагане попада
извън класираните допустими проекти, РА
прекратява едностранно и без предизвестие
сключения договор за предоставяне на финансова помощ.
(4) Когато при проверката по ал. 1 се
установи, че одобреният кандидат е спазил
посочените в бизнесплана 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. 14, 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.
(5) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че одобреният кандидат е спазил посочените в бизнесплана срокове за засаждане/
засяване на културите и е налице увеличение
на размера на стопанството, сравнено със
заявения от кандидата начален икономически
размер на стопанството, измерен в СПО, и е
налице съответствие с изискването по чл. 5,
ал. 2, т. 4, 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. 14, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще
бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, установен
по реда на този член, и кандидатът подава
коригиран бизнесплан с отразени коректни
стойности.
Чл. 32. (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 бизнесплан 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 бизнесплан
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 или изрично упълномощен
негов представител.
Чл. 33. (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 № 11.
(2) Срокът за подаване на заявката за
второ плащане се посочва от кандидата в
заявлението за подпомагане и трябва да бъде
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не по-рано от 18 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.
(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.
(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. 8.
Чл. 34. (1) Регионалната разплащателна
агенция извършва преглед на документите
по чл. 33, ал. 1 в присъствието на ползвателя
на помощта.
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(2) В случай на липса или нередовност на
документите по чл. 33, ал. 1 регионалната
разплащателна агенция не приема заявката за
плащане и връща документите на ползвателя
на помощта заедно с писмено изложение по
отношение на липсите и констатирани нередовности в документите.
(3) След отстраняване на пропуските по
ал. 2 ползвателят на помощта има право в
рамките на съответния срок по чл. 33, 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. 35. (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за второ плащане по чл. 33,
ал. 1 РА:
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
бизнесплан;
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 доку менти,
включително документи извън посочените
в приложение № 11, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите 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 установя-
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ване 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 т. 3 обработката на заявката за плащане се спира със заповед на
изпълнителния директор на РА, а в случаите
на делегиране – на директора на съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“.
(5) 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.
Чл. 36. Плащанията се извършват след
осъществяване на проверките и при спазване
на разпоредбите на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 г.
Чл. 37. (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 ведно 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 № 11 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. 35, ал. 2;
2. бизнеспланът не е изпълнен коректно,
включително и когато не е изпълнен в срока, посочен в договора за предоставяне на
финансова помощ;
3. не е постигнал увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо
първоначалния размер с най-малко 2000 евро,
измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период
за проверка на неговото изпълнение и/или
увеличаване на обработваемата площ, в т.ч.
на засетите/засадените култури в стопанството, с най-малко 20 на сто от площта спрямо
датата на кандидатстване и/или увеличаване
броя на отглежданите животни (всеки вид) с
най-малко 20 на сто спрямо животните към
момента на кандидатстване;
4. не е преминато обучение, включващо
най-ма лко 18 у чебни часа по основни те
проблеми на опазване на околната среда в
земеделието; изпълнението се установява
с удостоверение за преминато обучение на
кандидата физическо лице, собственика на
предприятието на кандидата ЕТ, собственика/
собствениците на капитала на юридическото
лице, член на кооперацията, избран за председател, издадено от обучаваща институция,
съгласно Закона за висшето образование или
Закона за професионалното образование и
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обучение или удостоверение от обучаваща
организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер
на знания и действия по осведомяване“ от
ПРСР 2014 – 2020 г.; изискването не се отнася
за лица, които са получили консултантски
пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски
услуги за малки земеделски стопани“ от мярка
2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в
стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
5. отглежда тютюн след края на текущата
стопанска година спрямо датата на сключване
на договора за предоставяне на финансова
помощ;
6. 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;
7. проектът му е бил оценен съгласно
критерия за подбор по чл. 19, ал. 1, т. 3 и
не е представил на РА 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,
валиден към датата на подаване на заявката
за второ плащане;
8. проектът му е оценен по някой от критериите за подбор, посочени в чл. 19, ал. 1,
т. 1 – 4, и ползвателят не е поддържал съответствие с всеки от критериите, по които
проектът му е бил оценен;
9. не е започнал изпълнението на бизнесплана съгласно заложените в него предвиждания в срок от девет месеца от подписване
на договора за предоставяне на финансова
помощ;
10. не е спазил заложените в бизнесплана
срокове, в които е предвидил да извърши
засаждане/засяване на земеделските култури през всички години от изпълнението на
бизнесплана, 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;
11. Разплащателната агенция установи нередовност на документите или непълнота или
неяснота на заявените данни и посочените
факти във връзка с разпоредбите на чл. 35,
ал. 1, т. 1 и 2, включително когато ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и
пропуските в срока по чл. 35, ал. 2;
12. 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;
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13. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка/посещение на място,
извършвани от РА;
14. 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 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията
и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от
28 август 2014 г.) 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;
15. се ус та нови на л и ч ие на н я коя о т
хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);
16. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите,
посочени в чл. 42, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези
проверки;
17. инвестициите в дълготрайни материални
и нематериални активи, посочени в бизнесплана, са придобити при някое от условията,
посочени в чл. 14, ал. 9;
18. 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. 5,
включително и по отношение на земеделската
земя, която участва в изчислението на нарастването по чл. 14, ал. 1, т. 2;
19. са налице условията на чл. 31, 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
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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 № 11. 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
пол у чено т о п ърво п ла ща не по дог овора
за предоставяне на финансова помощ, но
няма право да получи второто плащане по
чл. 10, т. 2.
(5) Ползвателят или изрично упълномощен
от него представител 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. 14, 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, и/или на собствениците на капитала, и/или управителя/прокуриста на ООД, когато ползвател е ООД, и/
или председателя и/или член на кооперацията,
когато ползвател е кооперация, 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,
или собствениците на капитала, и/или управителят/прокуристът на ползвателя ООД, или
председателят и/или член на кооперацията
са имали сключени договори за наем и/или
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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 или собствениците на
капитала, и/или управителят/прокуристът на
ползвателя ООД, или председателят и/или
член на кооперацията е бил в брак и съпругът/ата му е бил/а съпруг/а и към датата на
подаването на заявлението за подпомагане,
при изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 14,
ал. 1, т. 2 и 3 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
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. 38. Периодът за изпълнение на бизнесплана е до пет години считано от датата
на сключване на договора за предоставяне на
финансова помощ.
Чл. 39. (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 бизнесплана
и на крайната дата на периода за проверка
изпълнението на бизнесплана 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
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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 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.
(6) Когато ползвателят е физическо лице,
той има право да се регистрира като ЕТ или
ЕООД по Търговския закон, който да стане
правоприемник на стопанството му, като е
длъжен в срок пет работни дни от регистрацията в търговския регистър писмено да
уведоми за това РА.
(7) Искане за промяна на договора, свързано с изменение на избраната крайна дата
на периода за проверка на изпълнението на
бизнесплана, е допустимо два пъти през целия
период на изпълнение на договора.
(8) Промяната на посочените в бизнесплана 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. 14, ал. 3 и 4 и чл. 15.
Чл. 40. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на бизнесплана и всички
останали нормативно и договорно установени
задължения, за срок 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 Дър-
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жавен фонд „Земеделие“ или съответната
облас т на д и рек ц и я к ъм Държ а вен фон д
„Земеделие“.
Чл. 41. 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) по реда на
Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда
за създаване, поддържане, достъп и ползване
на Интегрираната система за администриране
и контрол (ДВ, бр. 82 от 2006 г.);
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 бизнесплана дълготрайни
материални и нематериални активи, както и
да ги използва съобразно предназначението
им, посочено в бизнесплана;
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;
7. съхранява документи (фактури, бележки,
протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на цялата произведената 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. 19, ал. 1, т. 1 – 4,
по които проектът му е бил оценен, за целия
период, посочен в чл. 19, ал. 5;
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 на договора, като отглежда видовете
култури и/или животни и спазва сроковете за
засяване/засаждане на културите, посочени
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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. 17 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. 17;
10. стопанисва с регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 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 съответствие 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. се осигуряват като земеделски стопани
съгласно Кодекса за социално осигуряване (в
случаите, когато ползвател е физическо лице
или едноличен търговец).
Чл. 42. (1) Ползвател ят на помощта е
длъжен да предоставя на РА всяка поискана
информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение на условията
по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде
извършван от представители на РА, МЗХ,
Сметната палата, Европейската комиси я,
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.
(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.
(7) В случаите на извършван контрол за
изпълнение на условията по договора, както
и на документите, свързани с подпомаганата
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дейност, от служители на РА ползвателят на
помощта осигурява достъп до стопанството
и всички документи и информация, които ще
подпомогнат проверката.
Чл. 43. (1) В случаите на неизпълнение
на задълженията по чл. 40, ал. 1 и чл. 41,
т. 1, 2, 3 и/или 6, както и по чл. 46, 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. 44. 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. 42, 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 бизнесплана;
6. ползвателят не изпълнява което и да е свое
задължение, посочено в настоящата наредба
и/или уговорено в договора за предоставяне
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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. 45. (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 календарна
година за ползвателите на помощта, на които е
извършено плащане по подмярка 6.3 „Стартова
помощ за развитието на малки стопанства“:
1. лично и фамилно име на ползвателите – физически лица и еднолични търговци;
2. наименование на ползвателите – юридически лица;
3. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран;
4. общата сума на публично финансиране,
получена от ползвателя на помощта за съответната календарна година, която включва
както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране;
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.
Чл. 46. (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
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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: „Европейски 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 или
електронната страница.
(5) Тех ни ческ и те изиск вани я к ъм информацията във връзка с оповестяване на
подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се
определят съгласно Приложение № ІІІ към
чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г.
за определяне на правила за прилагането на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ, L 227/18,
31 юли 2014 г.)
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. По смисъла на тази
наредба:
1. „Административни проверки“ са проверки съгласно чл. 48 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 г.
2. „Дълготрайни материални активи“ са
активи, които отговарят на изискванията
за амортизируеми дълготрайни материални
активи съгласно Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава
по-ниската стойност от:
а) стойностния праг на същественост за
дълготрайния материален актив, определен
в счетоводната политика на данъчнозадълженото лице;
б) седемстотин лева.
3. „Дълготрайни нематериални активи“ са
придобити нефинансови ресурси, които:
а) нямат физическа субстанция;
б) се ползват през период, по-дълъг от 12
месеца;
в) имат ограничен полезен живот;
г) са със стойност, равна или превишаваща
по-ниската стойност от:

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

аа) стойностния праг на същественост за
дълготрайния нематериален актив, определен
в счетоводната политика на данъчнозадълженото лице;
бб) седемстотин лева.
4. „Ж изнеспособност на земеделското
стопанство“ е изпълнение на изискванията
по специфичните резултати, производствената програма и обученията и консултациите
в срок най-късно до избраната крайна дата
на периода за проверка на изпълнението на
бизнесплана.
5. „Завършено средно и/или висше обра зова н ие в о блас т т а на опа зва не т о на
околната среда“ означава завършено средно
образование по специалност 6211401 „Агроекология“ от професионално направление
621 „Растениевъдство и животновъдство“ или
завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър
или магистър в професионални направления
„Растениевъдст во“, „Раст и телна защ и та“,
„Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“,
„Биолог и ческ и нау к и“, „Био т ех нолог ии“,
„Науки за земята“, „Администрация и управление“ или „Икономика“, по специалност,
включваща дисциплини, свързани директно с
опазване на околната среда, с общ хорариум
най-малко 200 учебни часа. Професионалните
направления за средно професионално образование са съгласно Списъка 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 от 12.05.2003 г., последно изменение със Заповед № РД-09-74 от 20.01.2014 г.
Професиона лни те нап равлени я за висше
образование са съгласно Класификатора 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 г. за установяване на правила за
директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L
347/608, 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.
8. „Земеделски площи“ са обработваемата
земя, включително оставена като угар, постоянно затревените площи, трайните насажде-
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ния 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. „Коректно изпълнение на бизнесплана“
е 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
бизнесплана на всички заложени специфични цели и резултати (съгласно таблица 7 на
бизнесплана);
б) изпълнение най-късно до крайната дата
на периода на проверка изпълнението на бизнесплана на всички дейности и инвестиции
в дълготрайни материални и нематериални
активи (посочени в таблица № 8 (колони А,
Б и В) на бизнесплана);
в) придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната
среда в земеделския сектор (съгласно точка
2А на раздел IIІ „Програма за развитие на
стопанството“ на бизнесплана);
г) изпълнение на производствената програма на стопанството към крайната дата
на периода на проверка изпълнението на
бизнесплана по отношение на заложените
култури и животни (съгласно таблици № 9 и
10 на бизнесплана).
15. „Мярка“ означава пакет от операции,
които допринасят за изпълнението на един
или повече приоритети на Съюза за развитие
на селските райони.
16. „Непреодолима сила и извънредни
обстоятелства“ са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 г.
17. „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.
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18. „Общият приход/доход за преходната
календарна година“ е:
а) за физическо лице и едноличен търговец – всеки придобит през предходната
календарна година (спрямо датата на кандидатстване) доход, който е облагаем по смисъла
на чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, както и доходи, получени от задължително осигуряване и
пенсиите от допълнително доброволно осигуряване през предходната календарна година;
б) за юридическо лице – общ приход са
всички парични постъпления, получени от
стопанския субект от редовни или случайни,
постоянни или временни източници през пред
ходната календарна година (спрямо датата на
кандидатстване).
19. „Период за проверка изпълнението на
бизнесплана“ е периодът от стартиране изпълнението на бизнесплана до датата на подаване
на заявката за второ плащане, посочена в
заявлението за подпомагане и договора за
предоставяне на финансова помощ.
20. „Подмярка“ е съвкупност от дейности,
спомагащи за прилагане приоритетите на
ПРСР 2014 – 2020 г.
21. „Ползвател“ е лице, на което е одобрена
и/или изплатена финансова помощ по ПРСР
2014 – 2020 г.
22. „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.
23. „Приход/доход от земеделска дейност
за преходната календарна година“ е доход,
придобит от кандидата през предходната
календарна година (спрямо датата на кандидатстване) от дейността му за производство
на непреработени земеделски продукти и на
преработени продукти в резултат на преработка на собствени земеделски продукти, в
т.ч. получена финансова помощ по мерките от
Програмата за развитие на селските райони
2007 – 2013 г. и Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г., схемите за
директни плащания, националната програма за пчеларство, националната програма
за подпомагане на лозаро-винарския сектор
и други национални схеми за подпомагане,
директно свързани със земеделските дейности
на кандидата.
24. „Проверка на място“ е проверка по
смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
25. „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.

ВЕСТНИК
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26. „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.
27. „Семейните градини“ са земеделски
площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно
за собствена консумация в домакинството на
земеделския стопанин.
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 бизнесплана“ е започване на дейност и/или
инвестиция след подаване на заявлението за
подпомагане за предоставяне на финансова
помощ, посочена в таблица № 8 „Описание на
планираните инвестиции и дейности, които
ще бъдат извършени в рамките на периода
за проверка изпълнението на бизнесплана“.
30. „Стопанство“ са всички използвани за
селскостопански дейности и управлявани от
земеделски стопани единици, които се намират на територията на Република България.
31. „Създадена допълнителна заетост“ е
увеличение на средния списъчен брой на
персонала, нает в стопанството, изчислен за
период 12 месеца спрямо месеца, предхождащ
датата на подаване на заявлението за подпомагане, с най-малко 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 датата на подаването на заявката
за второ плащане.
32. „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.
33. „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.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 8
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

Д а н н и н а Показател
ИндивиВидове култури и категории
стопанство- за СПО
м.ед.
дуални
животни
то (основни (лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)

1

2

3

4

5

6 = (4*5)

3001

Обикновена (мека) пшеница дка
и лимец

114

3002

Твърда пшеница

дка

112

3003

Ечемик

дка

101

3004

Ръж

дка

55

3005

Тритикале

дка

88

3006

Овес

дка

54

3007

Царевица за зърно

дка

145

3008

Сорго

дка

72

3009

Просо

дка

43

3010

Ориз

3109

дка

269

Д ру г и з ърнен и к у л т у ри – дка
………………………..

51

Д ру г и з ърнен и к у л т у ри – дка
………………………..

51

Д ру г и з ърнен и к у л т у ри – дка
………………………..

51

Д ру г и з ърнен и к у л т у ри – дка
………………………..

51

Д ру г и з ърнен и к у л т у ри – дка
………………………..

51

3011

Тютюн

дка

668

3012

Хмел

дка

1 019

3013

Захарно цвекло

дка

22

3015

Памук

дка

79

3016

Лен

дка

68

3017

Коноп

дка

68

3018

Слънчоглед

дка

110

3019

Рапица

дка

157

3020

Соя

дка

97

3021

Фъстъци

дка

139

Други технически култури – дка
……………...............................…..

139

Други технически култури – дка
……………...............................…..

139

Други технически култури – дка
……………...............................…..

139

Други технически култури – дка
……………...............................…..

139

3119

С Т Р.
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Д а н н и н а Показател
ИндивиВидове култури и категории
стопанство- за СПО
м.ед.
дуални
животни
то (основни (лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)

1

2

3

4

5

6 = (4*5)

Други технически култури – дка
……………...............................…..

139

Други технически култури – дка
……………...............................…..

139

3023

Маслодайна роза

дка

462

3024

Кориандър

дка

68

3025

Анасон

дка

68

3026

Резене

дка

68

3027

Лавандула

дка

164

3028

Салвия

дка

68

3029

Мента

дка

68

3030

Валериана

3129

дка

68

Други етеричномаслени и ле- дка
карствени култури – ………………..

68

Други етеричномаслени и ле- дка
карствени култури – ………………..

68

Други етеричномаслени и ле- дка
карствени култури – ………………..

68

Други етеричномаслени и ле- дка
карствени култури – ………………..

68

Други етеричномаслени и ле- дка
карствени култури – ……………..

68

3032

Фасул

дка

219

3033

Грах

дка

99

3035

Леща

дка

94

3036

Нахут

дка

103

Други протеинодайни култу- дка
ри – ………………………………………..

96

Други протеинодайни култу- дка
ри – ………………………………………..

96

3139

Други протеинодайни култу- дка
ри – ………………………………………..

96

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

Картофи

дка

660

3159+3149

3042
3048+30481
30482

Домати – открито производ- дка
ство

1 614

Домати – оранжерийни

9 753

дка
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Д а н н и н а Показател
ИндивиВидове култури и категории
стопанство- за СПО
м.ед.
дуални
животни
то (основни (лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)

1
3050+30501

ВЕСТНИК

2

3

4

5

6 = (4*5)

Краставици – открито про- дка
изводство

1 223

Краставици – оранжерийни

дка

9 753

Пипер – открито производ- дка
ство

948

30522

Пипер – оранжерийни

дка

9 753

3053

Зелен фасул

дка

393

3054

Зелен грах

дка

350

3058

Тикви

дка

721

3059

Дини

дка

721

3060

Пъпеши

дка

899

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

Други зеленчуци – ……………...

дка

1 087

С е м к о в и о в о щ н и в и д о в е дка
(ябълка, круша, дюля)

989

3169

3074+3075

3068+3069+3070+3071+3072 Костилкови овощни видове дка
(череша, вишна, праскова,
кайсия, сливи)
3078+3079+3080+3081

3179

3082+3083+3077
3189

1 417

Черу пкови овощ ни ви дове дка
(орех, лешник, бадем, кестени )

426

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Други овощни видове – ………… дка

944

Ягодоплодни овощни видове дка
(ягода, малина, арония )

971

Други ягодоплодни – …………… дка

971

Други ягодоплодни – …………… дка

971

С Т Р.
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Д а н н и н а Показател
ИндивиВидове култури и категории
стопанство- за СПО
м.ед.
дуални
животни
то (основни (лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)

1

2

3

4

5

6 = (4*5)

Други ягодоплодни – …………… дка

971

Други ягодоплодни – …………… дка

971

Други ягодоплодни – …………… дка

971

Други ягодоплодни – …………… дка

971

3089

Лозя – десертни

дка

273

3090

Лозя – винени

дка

220

3091

Цветя – за рязан цвят

дка

8 003

3092

Цветя – луковични растения дка

8 003

3093

Цветя – саксийни

дка

8 003

3200

Цветя – оранжерийни

дка

12 031

3199

Производство на семена/по- дка
садъчен материал

310

3201

Разса дниц и за т райни на- дка
саждения

2 483

3095

Други (угари/други)

дка

30941

Култивирани гъби – култивирани печурки

м

30942

Кул т и ви ра н и г ъби – к ла дница

м2

4100

Говеда и биволи – общо

бр.

0

4101

Телета и малачета до 1 г.

бр.

473

4102

Телета и малачета над 1 г. и
под 2 г. за угояване

бр.

4103+4006

Телета и малачета над 1 г. за
разплод и бременни юници и
бременни малакини

бр.

4104 + 4005

0

2

51
23

203
648

Млечни крави и биволици

бр.

2 076

4105

Месодайни крави

бр.

386

4007

Овце – общо

бр.

Овце – млечни и овце – месодайни

бр.

143

4112

Други овце (Разликата между
общия брой на овцете по код
4007 и броя на месодайните
и млечните овце по кодове
4008 и 4106)

бр.

6

4010

Кози – общо

бр.

4008 и 4106

4011

Кози – майки

бр.

4107

Други кози

бр.

4013

Свине – общо

бр.

///

///
182
106
///

4014

Свине – майки

бр.

1 708

4108

Прасенца под 45 дни

бр.

535

4109

Други свине

бр.

389

4016

Птици – общо

бр.

///

4017

Кокошки – носачки

бр.

29

4110

Бройлери

бр.

20
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Д а н н и н а Показател
ИндивиВидове култури и категории
стопанство- за СПО
м.ед.
дуални
животни
то (основни (лв./дка;
СПО (лв.)
култури)
лв./глава)

1

2

3

4

5

6 = (4*5)

4019

Пуйки

бр.

140

4020

Гъски

бр.

80

4021

Патици

бр.

80

4023

Щрауси

бр.

857

Пъдпъдъци и други птици
(в т. ч. фазани, яребици,
токачки, петли)

бр.

35

бр.

0

4022+4111
4024
4031

Зайци – общо

бр.

293

4025

Коне и други еднокопитни

Зайкини – майки

бр.

490

4027

Пчелни семейства

бр.

125

4029

Буби – кутийки бубено семе

бр.

265

4309

Калифорнийски червеи

м2

41

4030

Oхлюви

м

12

ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС

2

СПО – фуражни
култури

СПО –
преживни
животни,
коне и
други еднокопитни
животни

Фуражен
излишък

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

0

0

0

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

ДФР (%) = ------------------------------------------------------------ × 100,
ОСПОзс

където:
ДФР (%) е делът на фуражната култура в общия икономически размер на стопанството;
СПО фк – СПО на фуражната култура (произведението от размера на отглежданите декари от тази
фуражна култура, умножено по показателя є за СПО лв./дка);
ОСПО пжкес – сумата от СПО на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни;
ОСПО фк – сумата от СПО на фуражните култури;
ОСПО зс – 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 лева 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. 5, ал. 12, т. 1
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ДЕЛА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ OТ ЗЕМЕДЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА
ПРЕРАБОТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ДИРЕКТНО СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКАТА
ДЕЙНОСТ, СПРЯМО ОБЩИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
(Попълва се от всички кандидати)
Долуподписаният/ата .................................................................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ............................................................................................................................................................... ,
притежаващ/а лична карта № ............................. , издадена на ................... от МВР – гр. ....................... ,
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адрес: .................................................................................................................................................................. ,
(постоянен адрес)
в качеството си на .............................................................................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или контролира)
на ......................................................................................................................................................................... ,
(наименование на кандидат/ползвател)
с ЕИК ............................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. За п ред ход ната г од и на, обх ва ща ща периода о т ............./.......... г. до ............./.......... г.,
представляваната от мен фирма/управляваното от мен земеделско стопанство има следните видове
приходи:
1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство от предходна ……… година спрямо годината
на кандидатстване 20.....г. от имоти и животновъдни обекти (животни), отговарящи на изискванията
на чл. 5, ал. 12:
Таблица 1
К-во реСредна
Приходи/дохоВид на
ализирацена за
ди от земеделрастина проединица
ска продукция
телния/ Мярдукция продукция (общо за всичживока
(общо за (общо за
ки имоти/
тинския
всички
всички
животновъдни
продукт
имоти)
имоти)
обекти)
A

Б

В

Г

Имоти/животновъдни обекти/брой и вид животни, от които е получена продукция
Номер на имота
К-во
или на живот
реалиновъдния обект зирана
или брой и вид продукна животните
ция

Д

Е1

Е2

Средна
Приходи/
цена за
доходи от
единица
земеделска
продукпродукция
ция
Е3

Е4

1
2
3
Общо 1.1
Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват от кандидата, не се
посочват в таблица 1. Крайният продукт в резултат на тяхната преработка се посочва в таблица 2.
1.2. Приходи/доходи от производство на преработена собствена земеделска продукция (растителна
и животинска), произведена от имоти и животновъдни обекти (животни), отговарящи на изисква
нията на чл. 5, ал. 12:
Таблица 2
Вид на преК-во
Средна Приходи/
работения
реали- цена за доходи от
Мяррастителен/
зирана единица земеделка
животински
продук- продук- ска пропродукт
ция
ция
дукция
A

Б

В

Г

Д

Имоти/животновъдни обекти/брой и вид животни,
от които е произведена земеделска продукция
(суровина) за преработка
Номер на имота или на живот
К-во преработена
новъдния обект или брой и вид
суровина
на животните
Е1
Е2

1
2
3
Общо 1.2
1.3. Приходи/доходи от получената публична финансова помощ, директно свързана с извършва
ните земеделски дейности:
Таблица 3
Вид публична финансова помощ
Получен приход/доход от публична финансова помощ, директно свързана с извършваните земеделски дейности
в т.ч. от финансирания за ..................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
в т.ч. от финансирания за ..................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
в т.ч. от финансирания за ..................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
Общо 1.3 ………

лв.
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1.4. Приходи/доходи от неземеделски дейности и всички видове услуги и приходи/доходи от земе
делска дейност от имоти и животновъдни обекти (животни), които не отговарят на изискванията
на чл. 5, ал. 12:
Таблица 4
Вид на прихода/дохода, в т.ч. вид на услугите и дейностите, от които е получен
(ако е приложимо)
1.

Приходи/доходи (лв.)

2.
……
n.
(подробно описание на вида на прихода/дохода и неговия източник)
Общо 1.4 ………
1.5. Общо приходи/доходи за предходната година: ....................................... лв.
(Общо 1.1+Общо 1.2+Общо 1.3+Общо 1.4)
1.6. Процент на приходите/доходите от земеделски дейности (закръгля се до втория знак след
десетичната запетая): ................................ %
(Формула за изчисления:
Пзд=(Общо 1.1+Общо 1.2+Общо 1.3)/Общо 1.5= ..... %)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.
Дата ……….
Декларатор: …………………….
гр. ………….
подпис

(печат)

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 3, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
относно обстоятелства по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от Рег
ламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г.
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета
Долуподписаният/ата .................................................................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ................................................................................, притежаващ/а лична карта № ................................ ,
издадена на ...................................... от МВР – гр. .......................................................................................... ,
адрес: .................................................................................................................................................................. ,
(постоянен адрес)
в качеството си на .............................................................................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или контролира)
на ......................................................................................................................................................................... ,
(наименование на кандидат/ползвател)
с ЕИК .................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното, управляваното, контролираното от мен .................................................................
1. не е обявено в несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност или в процедура по
ликвидация; не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон или не е преустановило дейността си, а в случай че кандидатът или ползвателят е
чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен;
2. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата и/или към община за данъци и/или задължителни вноски за социалното осигуряване,
освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. не е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност с влязъл в сила акт
на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
4. чрез измама или по небрежност не е предоставена невярна информация, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението
на договор;
5. не е сключено споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията;
6. не са нарушени правата на интелектуалната собственост;
7. не е правен опит:
а) да се повлияе на лица с правомощия за вземане на решения или контрол от ДФЗ – РА и/или
УО, свързани с одобрението за получаване на финансова помощ;
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б) да се получи информация от лица с правомощия за вземане на решения или контрол от ДФЗ – РА
и/или УО, която може да даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване на
финансова помощ;
8. не е установено виновно неизпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия
за строителство или за услуга, довело до предсрочното им прекратяване, изплащане на обезщетения
или други подобни санкции;
9. не са констатирани при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с бюджет,
Европейската служба за борба с измамите или Европейската сметна палата, значителни недостатъци
при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова
помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство или за услуга, което е довело до предсрочното им прекратяване,
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, включително финансови корекции;
10. не е извършена нередност;
11. няма изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
12. не е включено в системата за ранно откриване отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012;
13. като представляващ кандидата/ползвателя на помощта, негов законен или упълномощен представител, член на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, както и
лицата, упълномощени да вземат решения или да упражняват контрол по отношение на кандидата/
ползвателя на помощта:
а) не съм обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012;
б) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на ДФЗ – РА, УО или със
служители на ръководна длъжност в РА или УО;
в) не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО до една година от
прекратяване на правоотношението;
г) не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за:
– участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
– подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
– престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
– престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
– престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс;
– престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) не съм осъден в влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по буква „г“, в друга държава – членка на ЕС, или трета страна;
е) не съм лице, за което е налично някое от обстоятелствата по т. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Представям следните доказателства съгласно чл. 6, ал. 4:
...............................................................................................................................................................................
Декларирам, че в случай че настъпят промени в декларираните обстоятелства, в рамките на 10
работни дни, РА ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларация.
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за
предоставени от мен неверни данни и документи.
...................... 20....... г.
Подпис на деклариращия: ..........................................
___________________________________________________________________________
(*) Декларацията се попълва и подписва от всички лица, представляващият кандидата/ползвателя на
помощта, негови законни или упълномощени представители, член/ове на управителния му орган, както
и временно изпълняващ такава длъжност, както и лицата с правомощия за вземане на решения или
контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта.

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
БИЗНЕС ПЛАН
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
……………………………..............................................................................……………….……………………………………………………
(наименование на кандидата)
Декларирам, че съм запознат с обстоятелствот о, че нося наказателна отговорност по Нака
зателния кодекс за представени от мен неверни сведения.
Подпис (печат)............................
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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 (из
мерен в Стандартен производствен обем)
Избрана крайна дата на периода за проверка изпъл
нението на бизнес плана и крайна дата за подаване
.........................
на заявката за второ плащане по договора за предос (Моля, определете една обща крайна дата и посоче
тавяне на финансова помощ
те точен ден, месец и година, като се съобразите с
изискванията на чл. 33, ал. 2 от наредбата)
Икономически размер на стопанството към крайна
дата на периода за проверка изпълнението на бизнес
плана (измерен в Стандартен производствен обем)
Обработваемите площи в стопанството към крайна
дата на периода за проверка изпълнението на бизнес
плана, дка (ако е приложимо)
Отглеждани животни в стопанството към крайна
дата на периода за проверка изпълнението на бизнес
плана: вид, брой (*) (ако е приложимо)
Бизнес планът е изготвен от Националната служба
ДА/НЕ
за съвети в земеделието (НССЗ)
(*) Забележка. Отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м 2 .
I. Въведение
1. Информация за кандидата
(Следва да се посочи и допълнително информация за дейността на всички предприятия, в които
физическото лице – кандидат или собственик на ЕТ, или на юридическото лице – кандидат, има
или е имал участия):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Информация за образованието на физическото лице – кандидат, или на собственика на ЕТ, или
ЕООД кандидат или на собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД, вкл.
информация относно наличието на средно и/или висше образование в областта на опазването на
околната среда, както и информация за получен консултантски пакет ТП 2 по мярка 2, операция 2.1.2,
относно проблемите за опазване на околната среда (информацията е задължителна за попълване):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Описание на начално състояние на земеделското стопанството към датата на кандидатстване
3.1. Информация за настоящата дейност на кандидата.
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3.2. Земя.
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Таблица 1. Налична за стопанството земя(*)
№
по
ред

А

Местонахож Обща
дение (област, площ
община, насе
на
лено място)
имо
та
(дка)

Б

Обработ
ваема (из
ползвана)
земеделска
площ
(дка)

№ на имота/
имотите (по
скица)

Г

Д

В

Основа Период на до
ние за говора за наем/
ползване
аренда
(собст
междинни/
на
крайна
вена,
втори кул
чална
дата
наем,
тури
дата
аренда,
друго)

Начин на ползване

(основна
култура,
вкл. ес
тествени
ливади и
под угар,
вид)
Е1

Е2

Ж

И

З

ОБЩО ПЛОЩ,
ДКА:
(*) Забележка. Посочва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която са раз
положени 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.
№
по
ред

А

Местонахож
Обща
дение (област, площ на
община, населено имота
място)
(дка)

Б

Обработ
ваема (из
ползвана)
земеделска
площ
(дка)

№ на
имота/
имоти
те (по
скица)

Г

Д

В

Вид и опи
Име/наимено
сание на
вание на ФЛ/
документа
ЮЛ, на кое
(документ за то/които е/са
собственост/ предоставен/и
наем/аренда) за обработка
Е

Период на догово
ра за наем/аренда
начална
дата

крайна
дата

З

И

Ж

ОБЩО ПЛОЩ,
ДКА:
Таблица 1Б. Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата към датата на кандидат
стване 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 кул
тури

А1

А2

Площ за засяване/
засаждане
(дка)*

Б

№ на имота/имо
тите (по скица),
върху който/кои
то ще се засява/
засажда
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 м 2 .
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 г.,
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
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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.)

№

Животни (категория)

Порода

Брой(*)

А

Б

В

Г
ОБЩО:

(*) Забележка. Площта на калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м 2 .

3.4. Сгради.
Таблица 3. Описание на наличните сгради в стопанството
№

А

Вид

РЗП,
м2

Брой

Б

В

Г

Състояние на на
личните сгради
Д

Основание за полз
ване на наличните
сгради
Е

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

№

Вид

Капацитет/ произ
водителност
(където е приложимо)

А

Б

В

Брой

Г

Състояние
на наличните
машини, съоръ
жения и обо
рудване

Основание за
ползване на на
личните машини,
съоръжения и
оборудване

Д

Е

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

Вид

Брой

А

Б

В

Състояние на налич Основание за ползване
ните транспортни на наличните транс
средства
портни средства
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 или на собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД или председателя
и/или членовете на кооперацията. Един нает, изпълняващ няколко функции (управленски и/или административни
и/или производствени), се записва веднъж в таблицата, като се описват всичките му функции.)
Вид на персонала
(управленски, административен, производ
ствен)

Среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството,
изчислен за период 12 месеца спрямо месеца, предхождащ
датата на кандидатстване

А

Б

ОБЩ БРОЙ:
* В колона „А“ се попълва вид на персонала, нает в стопанството на кандидата.
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* В колона „Б“ се попълва средният списъчен брой на персонала за цялото стопанство, изчислен в
съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена
от НСИ със Заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.
3.8. Информация за кандидата, включваща настоящо ниво на съответствие на стопанството със
Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните
условия на труд …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.9. Друга информация относно кандидата и земеделското стопанство, неупомената в по-горе
изисканите данни.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Описание на стратегията за развитие на стопанството
(за целия период на изпълнение на бизнес плана).
1. Цели и специфични резултати, свързани с развитие на дейностите в стопанството
Таблица 7. Цели и специфични резултати

№ на
цел/
резул
тат

А

Индикация
x/
Вид

Б

към периода
на проверка
изпълнение
то на бизнес
плана
В

Цели
(Моля отбележете поне една от цели № 1, 2 или 3, както и цел 5, ако е приложимо)
1

Увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро, измерен в стандартен производствен обем



2

Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20%
спрямо датата на кандидатстване, в т.ч. на площта със засетите/засадените култури
(за смесените растениевъдно-животновъдни стопанства се отбелязва заедно с позиция 3 съгласно изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2)



Увеличаване на броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство с минимум 20 % спрямо датата на кандидатстване (за смесените
растениевъдно-животновъдни стопанства се отбелязва заедно с позиция 2 съгласно
изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2)



Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните,
опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на
труд



Преминаване на обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните
проблеми на опазване на околната среда в земеделието, извършено от обучаваща
институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или от обучаваща организация, одобрена по мярка 1
„Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
и/или
Получаване на консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги
за малки земеделски стопани“ от Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г.



3

4

5

Специфични резултати (Моля отбележете поне един специфичен резултат)
6

Създадени нови трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени – най-малко 2 дка



7

Подобрен сграден фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство,
реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството – инвестиция в размер най-малко левовата равностойност на 2000 евро



8

Подобрена механизация на стопанството чрез закупуване на селскостопанска
техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство – инвестиция в размер най-малко левовата равностойност на 2000 евро
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№ на
цел/
резул
тат

Вид

Индикация
x/
към периода
на проверка
изпълнение
то на бизнес
плана

А

Б

В

9

Отглеждане на застрашени сортове земеделски култури и/или застрашени от изчезване редки породи в стопанството – 1 сорт култура и/или 1 порода съгласно изискванията на приложение № 8 към чл. 25 и приложение № 9 към чл. 41 от Наредба
№ 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сформиращи
най-малко 1000 евро СПО
Преминаване към биологично производство

10
11

12

13

Създадена допълнителна заетост и нови работни места за реализацията на дейностите по проекта – увеличаване с минимум 1 бр. на средния списъчен брой на
персонала, нает в стопанството на кандидата за отчетен период от една година
спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за второ плащане
спрямо средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за период от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението
за подпомагане
Завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или завършено обучение от 150 часа по част от професия от професионално направление с код 621
„Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско стопанство“
или професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“
Участие в призната група и/или организация на производители










2. Дейности, необходими за развитие 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
стандартите, които ще бъдат достигнати от стопанството на кандидата към периода за проверка
изпълнението на бизнес плана
...................................................................................................................................................................................
3.2. Допълнителна заетост и нови работни места

Таблица 7а. Допълнителна заетост и нови работни места в стопанството, свързана с изпълнението
на проекта (попълва се в случай, че кандидатът е избрал специфичен резултат – създаването на допълнителна
заетост и нови работни места за реализацията на дейностите по проекта)

Среден списъчен брой
на персонала, нает в
стопанството, изчислен за
период от 12 месеца спрямо
месеца, предхождащ датата
на подаване на заявлението за
подпомагане

Среден списъчен брой
на персонала, нает в
стопанството, изчислен за
период от 12 месеца спрямо
месеца, предхождащ датата
на подаването на заявката за
второ плащане

Планирано увеличение на средния
списъчен брой на персонала за
периода на изпълнение на бизнес
плана (попълва се само при
избран специфичен резултат
позиция 6 на таблица 7. 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 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане, съгласно
данните в ред „Общ брой“, колона Б на табл. 6.
* В колона „Б“ се попълва увеличеният среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството. Увеличеният брой
се изчислява за отчетен период от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за
второ плащане и в съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала,
утвърдена от НСИ със Заповед № РД 07-21/31.01.2007 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 или на собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД или председателя и/или
членовете на кооперацията.
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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 рам
ките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана
Инвестиция/дейност

Вид

К-во

A

Б

Стандарт/зако
Индикативна календар
нодателство на
на година на започване на
Цели и/или специфичен
Начин на
ЕС и национално
инвестицията/дейност
резултат, към постига извършване
законодателство,
та, но не по-късно от
нето на който е насочена (закупува
Мярка инвестицията/дейността не, наем, към който е насоче избраната крайна дата
на инвестицията/
на периода за проверка
(посочва се номерът от
развъдна
дейността (ако е
изпълнението на бизнес
колона А на табл. 7)
дейност и
приложимо)
плана
(ако е приложимо)
др.)
В

Г

Д

Е

Ж

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
материални и/или нематериални активи.
2.А. Информация за начина на придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор (Информацията е задължителна за попълване в
случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на
околната среда и/или той/тя не са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление
на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г.)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.Б. 6. Други обучения и консултации (извън т. 2А), които кандидатът предвижда да премине/
получи в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
IV. Производствена програма на земеделското стопанство
1. Растениевъдство
Таблица 9. Растениевъдство
№

А

Вид култура (вкл.
естествени лива
ди и под угар)

Площ
настояща го
дина
стопанска
..../....

Основ
на
култу
ра

Междин
ни/втори
култури

дка

Б1

Б2

В1

Площ
I година
стопанска
....../......

Площ
II година
стопанска
......../.....

Период дка Период дка Период
на за
на за
на за
сяване/
сяване/
сяване/
засаж
засаж
засаж
дане
дане
дане
от ...
от ...
от ...
до....
до....
до....
(мак
(мак
(мак
симум
симум
симум
30 дни)
30 дни)
30 дни)
В2

Г1

Г2

Д1

Д2

Площ
III година
стопан
ска..../...
дка

Е1

Площ
IV година
стопанска
..../...

Площ
V година
Стопанска
..../...

Период дка Период дка
на за
на за
сяване/
сяване/
засаж
засаж
дане
дане
от ...
от ...
до....
до....
(мак
(мак
симум
симум
30 дни)
30 дни)
Е2

Ж1

Ж2

З1

Период
на за
сяване/
засаж
дане
от ...
до....
(мак
симум
30 дни)
З2

1
2
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 съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м 2 .
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1.1. Описание на схемата на засаждане на земеделските култури, посочени в таблица № 9, вклю
чително 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
№

А

Животни

Настояща го
дина
стопанска..../...

I година
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. Финансов план на земеделското стопанство
1. Приходи от земеделската дейност
Таблица 11. Описание на основните приходи по дейности, които се предвижда да бъдат реализи
рани в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана

Вид култура/животно/дру
ги приходи от земеделска
дейност

Вид

Продукция

A

Б

К-во

Мярка

В

Г

Единична стойност, лв.

Обща стойност, лв.

Д

Е

Настояща година стопанска ..../....

I година стопанска ..../...

II година стопанска ..../...

III година стопанска ..../...

IV година стопанска ..../...
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Единична стойност, лв.

Обща стойност, лв.

Д

Е

V година стопанска ..../...

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 съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Стойността на приходите се отбелязва с ДДС.

2. Разходи от земеделска дейност
Таблица 12. Описание на основните разходи по дейности и инвестиции, които ще бъдат извършени
в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана (Обработване на земя, отглеждане
на земеделски култури, отглеждане на животни, обучение, консултации, наемане на земя или сгради и др.)
Дейност/Инвестиция
Вид
К-во
A

Единична
стойност,
Мярка
лв.
Б
В
Г
Настояща година стопанска ..../....

Обща стойност, лв.
Д

I година стопанска ..../....

II година стопанска ..../....

III година стопанска ..../....

IV година стопанска ..../....

V година стопанска ..../....

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 съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
Стойността на разходите се отбелязва с ДДС.
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3. Сравнение на приходи и разходи от земеделска дейност
Таблица 13. Сравнение на основните приходи и разходи по дейности и инвестиции, които ще бъдат
извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана
Стопанска година

Основни приходи
(от таблица 11)

Основно разходи
(от таблица 12)

Разлика между прихо
дите и разходите

А

Б

В

Г=Б-В

Настояща година стопанска ..../....
I година стопанска ..../....
II година стопанска ..../....
III година стопанска ..../....
IV година стопанска ..../....
V година стопанска ..../....
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 съответни
те години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.
VІ. Икономически размер на земеделското стопанство, измерен в СПО
1. Определяне на икономическия размер на стопанството, измерен в СПО
1.1. Определяне на фуражния баланс
Таблица 14.1. Фуражни култури (*)
№

А

Фу
раж
ни
кул
тури

Настояща година
стопанска..../...
Площ

I година стопанска
..../...

Пока- Инди Площ Показател видуал
зател
за
но СПО
за
СПО
(по
СПО
(по
вид)
(по
вид)
вид)

II година стопанска
..../...

Инди
виду
ално
СПО
(по
вид)

Площ

III година стопанска
..../...

Показа- Инди
тел за виду
СПО
ално
СПО
( по
(по
вид)
вид)

Площ

Показател
за
СПО
(по
вид)

Инди
виду
ално
СПО
(по
вид)

IV година стопанска
..../...

V година стопанска
..../...

Площ Показа- Инди
тел за
виду
СПО
ално
(по
СПО
вид)
(по
вид)

Площ Показател
за
СПО
(по
вид)

Инди
виду
ално
СПО
(по
вид)

вид

дка

лв/дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./
дка

лв.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Общо Общ
икономически
размер – СПО фураж
ни култури за насто
яща стопанска година
(лв.):

Общ икономи
чески размер
-СПО фураж
ни
култу
ри – I година
(лв.)

Общ икономиче
ски размер- СПО
фуражни култу
ри – II година
(лв.)

Общ икономиче
ски размер- СПО
фуражни култу
ри – III година
(лв.)

Общ
икономи
чески
размер
-СПО фуражни
култури – IV го
дина (лв.)

Общ икономи
чески размер
-СПО фураж
ни
култу
ри – V година
(лв.)

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 14.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни животни (*)
№

А

Общо

Жи Настояща година сто
вотни
панска..../...

I година
стопанска ..../...

II година стопанска
..../...

III година стопанска
..../...

Брой/
m2

Пока- Индиви Брой/
зател дуално
m2
за
СПО
СПО
(по
(по
вид)
вид)

кате
гория

бр./м2

лв./
бр., м2

лв.

бр./м2

лв./
бр., м2

лв.

бр./м2

лв./
бр., м2

лв.

бр./м2

лв./
бр., м2

лв.

бр./м2

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

Общ
икономически
размер – СПО прежив
ни животни за насто
яща стопанска година
(лв.):

Пока- Индиви Брой/ Пока- Инди Брой/ Пока- Инди
зател дуално
m2
зател виду
m2
зател виду
за
СПО
за
ално
за
ално
СПО
(по
СПО СПО
СПО СПО
( по
вид)
(по
(по
(по
(по
вид)
вид)
вид)
вид)
вид)

IV година стопанска
..../...

Общ
иконо
мически
раз
мер – СПО
преживни жи
вотни – I го
дина (лв.)

Общ
иконо
мически раз
мер – СПО
преживни жи
вотни – II го
дина (лв.)

Общ
иконо
мически раз
мер – СПО
преживни
ж и в о т 
ни – III годи
на (лв.)

V година стопанска
..../...

Инди
виду
ално
СПО
(по
вид)

Брой/
m2

лв./
бр., м2

лв.

бр./м2

лв./
бр., м2

лв.

П

Р

С

Т

У

Брой/ Покаm2
зател
за
СПО
( по
вид)

Общ
иконо
мически раз
мер – СПО
преживни жи
вотни – IV го
дина (лв.)

Показа- Инди
тел за
виду
СПО
ално
(по вид) СПО
(по
вид)

Общ
иконо
мически
раз
мер – СПО пре
живни живот
ни – V година
(лв.)

Забележка: В заглавието на колона „I година стопанска ....../......“ се посочва първата стопанска година, която
следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година.
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Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпъл
нението на бизнес плана.
(*) Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури и един или повече вида от следните животни:
телета и малачета до 1г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни
юници и бременни малакини; млечни крави и биволици; месодайни крави; овце млечни и овце месодайни; други
овце; кози майки; други кози; коне и други еднокопитни животни;.

Таблица 14.3. Фуражен баланс (*)
№

Данни за СПО

Насто
I година II година III година IV година V година
яща го стопанска стопанска стопанска стопанска стопанска
дина
..../...
..../...
..../...
..../...
..../...
стопанска
(лв.)
(лв.)
(лв.)
(лв.)
(лв.)
..../...
(лв.)
А

А

СПО фуражни култури (дан
ните по години от ред „Общо“
на табл. 14.1)

Б

СПО преживни животни
(данните по години от ред
„Общо“ на табл. 14.2)

Б

В

Г

Д

Е

В

Фуражен баланс (ред А – ред
Б)
Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпъл
нението на бизнес плана.
(*) Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури.
Таблица 15. Определяне на икономическия размер на стопанството
Настояща година сто
панска ..../...
Вид култура
/категория
животни

Площ/
бр.

№
Ос
новна
кул
тура/
жи
вот
ни
А

Б1

Меж
динни/
дка/бр./
втори
m2
култу
ри
Б2

В

I година стопанска
..../...

II година стопанска III година стопанска
..../...
..../...

Пока- Инди
ПокаПокаИнди
зател виду
зател
зател
видуал
за
ално Площ/
за
Площ/
за
но СПО
СПО СПО
бр.
СПО
бр.
СПО
(по
(по
(по
(по
(по
вид)
вид)
вид)
вид)
вид)

лв./
дка,
бр.

лв.

Г

Д

дка/
бр./m2

Е

лв./
дка,
бр.

лв.

Ж

З

дка/
бр./m2

И

ПоИнди
казавиду
тел
ално Площ/
за
СПО
бр.
СПО
(по
(по
вид)
вид)

лв./
дка,
бр.

лв.

Й

К

дка/
бр./m2

Л

IV година стопанска
..../...

Инди
Покавиду
зател
ално Площ/
за
СПО
бр.
СПО
(по
(по
вид)
вид)

Инди
виду
ално
СПО
(по
вид)

V година стопанска ..../...

Площ/
бр.

дка/

лв./
дка,
бр.

лв.

М

Н

дка/ лв./дка,
бр./m2
бр.

лв.

бр./
m2

О

П

Р

С

ПокаИндиви
зател
дуално
за
СПО
СПО
(по
(по
вид)
вид)

лв./дка,
бр.

Т

А

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

Икономически
размер – I го
дина (лв.)

Икономиче
ски размер –
II година (лв.)

Икономически
размер –
ІII
година (лв.)

Икономически
размер – IV го
дина (лв.)

Икономически
размер – V годи
на (лв.)

Б

Фуражен баланс,
настояща годи
на(*) /ред В от
таблица 14.3/(лв.):

Фуражен ба
ланс I година
(*) /ред В от
таблица 14.3/
(лв.):

Фуражен ба
ланс II година
(*) /ред В от
таблица 14.3/
(лв.):

Фуражен ба
ланс III годи
на (*) /ред В
от таблица
14.3/(лв.):

Фуражен
ба
ланс IV година
(*) /ред В от
таблица 14.3/
(лв.):

Фуражен баланс
V година (*) /ред
В от таблица
14.3/(лв.):

В

ОБЩ ИКОНОМИ
ЧЕСКИ РАЗМЕР,
ИЗМЕРЕН В СПО
(лв.):

ОБЩ
ИКО
НОМИЧЕСКИ
Р А З М Е Р,
ИЗМЕРЕН В
СПО I година

ОБЩ
ИКО
НОМИЧЕСКИ
РА З М Е Р,
ИЗМЕРЕН В
СПО – II го
дина

ОБЩ
ИКО
НОМИЧЕ
СКИ
РАЗ
МЕР, ИЗМЕ
РЕН В СПО
III година

ОБЩ
ИКО
НОМИЧЕСКИ
РАЗМЕР, ИЗ
МЕРЕН В СПО
IV година

ОБЩ ИКОНО
МИЧЕСКИ РАЗ
МЕР,
ИЗМЕ
РЕН В СПО –
V година

(ред А + ред Б)

лв.

У

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 отбелязват в м 2 .
(*) Ред Б се попълва в случай, че разликата за съответната година в ред В на табл. 14.3 е положително число,
т.е. е налице фуражен излишък.

С Т Р.
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Таблица 16. Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство със съответната
култура и/или броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство
спрямо датата на кандидатстване, измерено в процент (%)(Попълва се при избрана цел 2 и/или 3 от
таблица 7 на бизнес плана)
Вид

Настояща го
Към избраната
дина стопанска крайна дата за про
..../...
верка
(дка, бр., кв. м)
Стопанска ..../...
(дка, бр., кв. м)

А

Б

В

Увеличение
%

Г=(ВБ)/Б*100

Общо обработваема площ
Общо обработваема площ със засети/засадени култури
Култура – ………………………………………….(дка)
Култура – ………………………………………….(дка)
Култура – ………………………………………….(дка)
Животни – ……………………………………….(бр.)
Животни – ……………………………………….(бр.)
Животни – ……………………………………….(бр.)

Приложение № 5
към чл. 14, ал. 1, т. 5
Списък на специфични за стопанството резултати
Измерим резултат/Документ за съответствие и из
пълнение

№ на
цел/
резул
тат

Вид

А

Б

В

1

Създадени�����������������������������
нови������������������������
трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени,
мин 2 дка

Документи, доказващи създаването на 2 дка насаждения

2

Подобрен сграден фонд чрез закупуване
на сгради, извършване на строителство,
Документи, доказващи разходи за левовата равно
реконструкция и/или ремонт на сгради,
стойност на най-малко 2000 евро
пряко свързани с дейността на стопанство- (За кандидати, регистрирани по ДДС, при изчислявато – инвестиция в размер най-малко левоне на разходите не се включва ДДС)
вата равностойност на 2000 евро

3

Подобрена механизация на стопанството
чрез закупуване на селскостопанска техниДокументи, доказващи разходи за левовата равно
ка, машини, съоръжения и оборудване за
стойност на най-малко 2000 евро
нуждите на земеделското стопанство – ин- (За кандидати, регистрирани по ДДС, при изчислявавестиция в размер най-малко левовата равне на разходите не се включва ДДС)
ностойност на 2000 евро

4

Отглеждане на застрашени сортове земеделски култури и/или застрашени от изчезване редки породи в стопанството – 1
сорт култура и/или 1 порода съгласно из- Документи, доказващи съответствието на сортовете и
искванията на Приложение № 8 към чл. 25 видовете, и документи, доказващи сформирането на
и приложение № 9 към чл. 41 от Наредба най-малко 1000 евро СПО от тези застрашени сорто№ 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане ве земеделски култури и/или застрашени от изчезвана мярка 10 „Агроекология и климат“ от
не редки породи
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., сформиращи
най-малко 1000 евро СПО

към периода на проверка изпълнението на бизнес пла
на
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А

Б
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Измерим резултат/Документ за съответствие и из
пълнение
към периода на проверка изпълнението на бизнес пла
на
В

5

Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от
Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило
разрешение от министъра на земеделието и храните
Преминаване към биологично производ- за осъществяване на контрол за спазване правилата
ство
на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20
ЗПООПЗПЕС, заедно с документ, удостоверяващ, че
е проведена най-малко първа инспекция, или копие
от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и,
сертифициран/и като биологичен/и

6

Документи, доказващи увеличаването с минимум
1 бр. на средния списъчен брой на персонала, нает
в стопанството на кандидата за отчетен период от
една година спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на заявката за второ плащане спрямо средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството,
изчислен за период от 12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. Увеличеният брой се изчислява в съответствие
с Методика за изчисляване на списъчния и средния
списъчен брой на персонала, утвърдена от НСИ със
Заповед № РД 07-21/31.01.2007 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 или на собственика на 50 на сто или повече от
капитала на кандидата ООД или председателя и/или
членовете на кооперацията

Създадена допълнителна заетост и нови работни места за реализацията на дейности
те по проекта – увеличаване с минимум 1
бр. на средния списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата за
отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ датата на подаването на
заявката за второ плащане спрямо средния
списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за период от 12 месеца
спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане

7

Завършен курс от 150 часа в областта на
селското стопанство или завършено обучение от 150 часа по част от професия
от професионално направление с код 621 Документ, доказващ завършването на курс или обуче„Растениевъдство и животновъдство“ или с
ние на ползвателя
код 3451203 „Земеделско стопанство“ или
професионално направление с код 640 „Ветеринарна медицина“

8

Участие в призната група и/или организаДокументи, доказващи участието на ползвателя в
ция на производители
призната група и/или организация на производители

Минимален брой на растенията на единица площ

Приложение № 6
към чл. 14, ал. 4

БРОЙ РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ПО ТЕХНОЛОГИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ И МИНИМАЛНЕН ПРАГ
НА ГЪСТОТА НА РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР
Култури
Брой растения
Минимален праг на
на декар по технология
гъстота на растенията на декар *
на отглеждане
Семкови овощни видове
ябълки – върху подложка М9
125
87
ябълки – върху подложка М26
89
62
ябълки – върху подложка ММ106
67
47
круши – върху подложка ВА29
125
87
круши – върху семенна подложка
57
40
дюли – върху подложка дюля
67
47
мушмули – върху подложка дюля
50
35

С Т Р.
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Култури

ВЕСТНИК

Брой растения
Минимален праг на
на декар по технология
гъстота на растенията на декар *
на отглеждане
Костилкови овощни видове

череши – върх у слаборастяща
вегетативна подложка
(Гизела 5)
череши – върху Махалебка
череши – върху подложка дива
череша
вишни – върху подложка дива
череша
вишни – върху подложка Махалебка
праскови/нектарини – подложка
праскова
праскови/нектарини – подложка
GF677
кайсии/зарзали – подложка кайсия; джанка
сливи/джанки – подложка джанка
едроплоден дрян – подложка семеначе или издънка от обикновен
дрян
орехи – интензивни насаждения
върху слаборастящи подложки от
обикновен орех
орехи – подложка обикновен или
черен орех
лешник – храст, вкоренени издънки
(собствен корен)
лешник – едностъблено, вкоренени
издънки
облагородени на дървовидна леска
бадем – подложка бадем
ягоди – едноредови насаждения –
редово, собствен корен
ягоди – ленточно насаждение –
двуредово, собствен корен
малини – собствен корен, храст
къпини – безбодилести сортове,
собствен корен
къпини – бодилести сортове, собствен корен
арония
касис
актинидия (киви)
боровинки

БРОЙ 46

125

87

50
33

35
23

80

56

42

29

67

47

52

36

44

31

50
62

35
43

Черупкови овощни видове
21

15

12

8

50

35

57

40

33
Ягодоплодни овощни видове
6250

23
4375

5714

4000

800
111

560
78

222

155

100
500
114
300

70
350
80
210

255
379

179
265

57

40

1250

875

Лозя
лозя – десертни
лозя – винени
Маточници
маточна градина – семенни подложки
маточна градина – вегетативни
подложки

БРОЙ 46
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Култури

ВЕСТНИК

Брой растения
на декар по технология
на отглеждане

С Т Р. 5 9
Минимален праг на
гъстота на растенията на декар *

маточна градина за калеми
190
133
Етеричномаслени и лекарствени
култури
маслодайна роза
500
350
лавандула
2000
1400
мента
5000
3500
Забележка: * Под минималния праг на гъстота на декар не е икономически изгодно реколтирането на насажденията.

Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1, т. 1
Списък на приоритетни животни
Видове животни в обхвата на чувствителните
за подпомагане сектори
ЖИВОТНИ
Говеда и биволи
1. Телета и малачета до 1 г.
2. Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване
3. Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини
4. Млечни крави и биволици
5. Месодайни крави
Овце
6. Овце – млечни,
7. Овце – месодайни
8. Други овце
Кози
9. Кози майки
10. Други кози
Свине
11. Свине майки
12. Прасенца под 45 дни
13. Други свине
Други
14. Пчелни семейства

Приложение № 8
към чл. 19, ал. 1, т.2
Списък на приоритетни култури
Типове култури в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори
КУЛТУРИ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
картофи, батати
Плодови зеленчукови
домати
пипер
сладък пипер
лют пипер
патладжан

ОПИСАНИЕ
Клубенови зеленчукови култури
Плодови
Плодови
Плодови
Плодови
Плодови

зеленчукови
зеленчукови
зеленчукови
зеленчукови
зеленчукови

култури
култури
култури
култури
култури

С Т Р.
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Типове култури в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори
КУЛТУРИ
ОПИСАНИЕ
краставици
Плодови зеленчукови култури
корнишони
Плодови зеленчукови култури
тиквички
Плодови зеленчукови култури
тикви
Плодови зеленчукови култури
дини
Плодови зеленчукови култури
пъпеши
Плодови зеленчукови култури
бамя
Плодови зеленчукови култури
захарна царевица
Плодови зеленчукови култури
градински фасул (зелен и зърно)
Бобови зеленчукови култури
градински грах (зелен и зърно)
Бобови зеленчукови култури
градинска бакла (зелена и зърно)
Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови
главесто зеле, савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле Листностъблени зеленчукови култури
карфиол
Листностъблени зеленчукови култури
броколи
Листностъблени зеленчукови култури
салата
Листностъблени зеленчукови култури
ендивия
Листностъблени зеленчукови култури
марули
Листностъблени зеленчукови култури
спанак
Листностъблени зеленчукови култури
магданоз
Листностъблени зеленчукови култури
копър
Листностъблени зеленчукови култури
листно цвекло
Листностъблени зеленчукови култури
киселец
Листностъблени зеленчукови култури
лапад
Листностъблени зеленчукови култури
алабаш
Листностъблени зеленчукови култури
Кореноплодни зеленчукови
моркови
Кореноплодни зеленчукови култури
магданоз – коренов
Кореноплодни зеленчукови култури
целина
Кореноплодни зеленчукови култури
салатно цвекло
Кореноплодни зеленчукови култури
репички
Кореноплодни зеленчукови култури
ряпа
Кореноплодни зеленчукови култури
пащърнак
Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови
лук (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
чесън (зрял и зелен)
Лукови зеленчукови култури
праз
Лукови зеленчукови култури
арпаджик
Лукови зеленчукови култури
Многогодишни зеленчукови
артишок
Многогодишни зеленчукови култури
аспержи
Многогодишни зеленчукови култури
хрян
Многогодишни зеленчукови култури
Лозя
Десертни лозя
Трайни насаждения
ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Семкови овощни видове
ябълки
Семкови овощни видове
круши
Семкови овощни видове
дюли
Семкови овощни видове

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Типове култури в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори
КУЛТУРИ
мушмули
Костилкови овощни видове
сливи/джанки
праскови/нектарини
кайсии/зарзали
череши
вишни
едроплоден дрян
Ядкови (черупкови) видове
орехи
бадеми
лешници
Ягодоплодни видове
ягоди
малини
къпини
френско грозде (бяло и червено)
арония
касис
актинидия (киви)
бодливо грозде
боровинки
смокини
МЕДИЦИНСКИ И АРОМАТНИ КУЛТУРИ
Едногодишни
анасон
резене
кориандър
кимион
чубрица
валериана – двугодишна култура
босилек
бял трън (силибум)
лайка
майорана
татул
черна мерудия
Многогодишни
маслодайна роза
лавандула
мента
блатно кокиче
блян
риган
ехинацея
жълт мак
зим-зелен
хизоп
левзея

ОПИСАНИЕ
Семкови овощни видове
Костилкови
Костилкови
Костилкови
Костилкови
Костилкови
Костилкови

овощни
овощни
овощни
овощни
овощни
овощни

видове
видове
видове
видове
видове
видове

Ядкови (черупкови) видове
Ядкови (черупкови) видове
Ядкови (черупкови) видове
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни
Ягодоплодни

видове
видове
видове
видове
видове
видове
видове
видове
видове
видове

Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни

култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури

Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни
ароматни

култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
култури
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Типове култури в обхвата на чувствителните за подпомагане сектори
КУЛТУРИ
маточина
мащерка
медицинска ружа
монарда
пелин
пиретрум
розмарин
салвия
чувен
шипка

Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински
Медицински

ОПИСАНИЕ
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури
и ароматни култури

Приложение № 9
към чл. 19, ал. 4
Таблица с критерии за подбор, приложими за проектни предложения по подмярка 6.3
Критерии за оценка на проекти
№

Приоритет

1.

Проекти, които се
изпълняват в сектор
„Животновъдство“,
„Плодове и зелен
чуци“ и „Етеричномаслени култури“

1.1.

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой
точки за посочения
приоритет/критерии

28

Проекти на кандидати,
които към момента на
подаване на заявлението за подпомагане имат
регистрирани животновъдни обекти за едри
и/или дребни преживни животни, свине или
пчели и/или отглеждат култури от сектор
„Плодове и зеленчуци“
и/или „Етеричномаслени култури“
В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата
към момента на кандидатстване
включва животни и/или култури
от приоритетните сектори и планираното увеличение на СПО на
стопанството е изцяло* с отглеждане на животни и/или култури
от приоритетните сектори, 1 евро
СПО, формиран от отглежданите
към момента на кандидатстване
животни и/или култури от приоритетните сектори, се умножава
по коефициент 0,003, а планираното увеличение на СПО с животни и/или култури от приоритетните сектори се умножава по
коефициент 0,002, но не повече
от 4 точки.
Пример: =
СПО*0,003+Бъдещо СПО*0,002;
*Максималният брой точки за
планираното увеличение на сто
панството е не повече от 4 точки.

28
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Критерии за оценка на проекти
№

Приоритет

2.

Проекти на кандида
ти, чиито стопанства
са
сертифицирани
за биологично про
изводство на земе
делски продукти и
храни по смисъла на
Регламент на Съвета
(ЕО) № 834/2007 от
28 юни 2007 г. от
носно биологичното
производство и ети
кетирането на биоло
гични продукти и за
отмяна на Регламент
(ЕИО) 2092/91

Критерии

Минимално изискване

8

Проекти на кандидати,
чиито стопанства са
сертифицирани за 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

2.1.

В случай че СПО на земеделското стопанство на кандидата
към момента на кандидатстване
включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен
начин, 1 евро СПО, формиран от
отглежданите към момента на
кандидатстване култури и/или
животни по този начин, се умножава по коефициент 0,001.
Пример: = СПО*0,001.
3.

3.1.

Максимален брой
точки за посочения
приоритет/критерии

Проекти на земе
делски стопанства в
планински райони

8

10
Проекти на кандидати, чиито земеделски
стопанства (животновъдният обект/обекти
и използваните земеделски площи) изцяло
са разположени в планински район съгласно
Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните
райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от
15.02.2008 г., обн., ДВ,
бр. 20 от 26.02.2008 г., в
сила от 26.02.2008 г.

*

10

ОБЩО
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Приложение № 10
към чл. 23, 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 – 2020Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

По подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства”
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“
Уникален регистрационен номер на кандидата
Уникален идентификационен № на заявлението
Дата на издаване на уникален идентификационен № на заявлението

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

��ДА ��НЕ

Заявлението е изготвено от НССЗ
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:

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

Седалище/постоянен адрес на кандидата:
Населено място:

град/село: ………….. ПК …………………………

Улица, №, блок, вх., ап. №:

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

Община:

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

Област:

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

Адрес за кореспонденция:
Населено място:

град/село: ………….. ПК …………………………

Улица, №, блок, вх., ет., ап.:

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

Община:

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

Област:

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

Телефон, факс, е-mail:

Тел: …………. факс: .………..е-mail:……………..

Упълномощено лице (в случай, че има такова)

ЕГН:
Лична карта №:

Валидна
до:

Издадена
от:

Пълномощно №:
IІ. ДАННИ ЗА СЪПРУГА/СЪПРУГАТА НА КАНДИДАТА – ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СОБСТВЕНИКА НА
ПРЕДПРИЯТИЕТО НА КАНДИДАТА ЕТ ИЛИ СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КАПИТАЛА НА
КАНДИДАТА – ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИЛИ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА

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. 33, ал. 2 от
наредбата)
IV.Предстоящи за засяване / засаждане култури през текущата към датата на кандидатстване стопанИзбрана 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

ска 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)
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Вид култура

Основна култура

ВЕСТНИК

Площ за засяване /
засаждане(дка)*

Междинни / втори
култури

БРОЙ 46

№ 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 ЗЕМЕДЕЛКОТО 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)
№

А
1
2
3

Вид култура (вкл.
естествени ливади
и под угар)

Основ
на
култу
ра

Втори /
междинни
култури

Б1

Б2

Площ,
II година
стопанска..../...
Период на
засяване/
засаж
дане
(макси
мум 30
дни)
В1

Площ,
III година стопанска
..../...

дка

Период на
засяване/
засаждане
(максимум
30 дни)

дка

В2

Г1

Г2

Площ,
IV година стопанска
..../...
Период
на
засяване/
засажда
не
(максимум 30
дни)
Д1

дка

Д2

Площ,
V година стопанска
..../...
Период
на засяване/
засаждане
дка
(максимум 30
дни)
Е1

Е2

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)

№

Животни

А

категория
Б

II година
стопанска..../...
бр./м2
В

III година
стопанска..../...
бр./м2
Г

IV година стопанска V година стопанска
..../...
..../...
бр./м2
бр./м2
Д
Е

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)
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II година

Фуражни
култури
№

Площ

стопанска
..../...

Показател за
СПО

III година

(по вид)

Индивидуално
СПО
(по вид)

ВЕСТНИК
стопанска

..../...

Площ

Показател за
СПО
( по вид)

Индивидуално
СПО
(по
вид)

вид

дка

лв / дка

лв.

дка

лв /
дка

лв.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

А

ОБЩО

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

Общ
икономически
размер
фуражни
култури – IІІ
година (лв.)

С Т Р. 6 7
IV година
стопанска ..../...

V година
стопанска ..../...

Пока
зател
за
СПО
(по
вид)

Индивидуално

дка

лв /
дка

лв.

И

Й

К

Площ

СПО
(по
вид)

Площ

Показател
за
СПО
(по
вид)

Индивидуално
СПО
(по вид)

дка

лв /
дка

лв.

Л

М

Н

Общ
икономиче
ски размер
фуражни
култури, V година
(лв.)

Общ
икономичес
ки размер
фуражни
култури IV година
(лв.)

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

катег
ория
А

Б

ОБЩО

III година
стопанска ..../...

Показ
ател
за
СПО

Инди
видуално
СПО

(по
вид)

(по
вид)

бр./м2

лв /
бр,м2

лв.

В

Г

Д

Брой/
m2

Общ
иконо
мичес
ки
размер
- СПО
прежи
вни
живо
тни –
II
година
(лв.)

Брой/
m2

Показат
ел за
СПО
(по
вид)

IV година

Индивидуално
СПО

Брой/
m2

(по вид)

..../...

стопанска

V година

Показа
тел за
СПО
(по
вид)

Индивидуално
СПО
(по вид)

Брой/
m2

стопанска
..../...

Показа
тел за
СПО
(по
вид)

Индивидуално
СПО
(по вид)

бр./
м2

лв /
бр,м2

лв.

бр./
м2

лв /
бр,м2

лв.

дка/
бр./m
2

лв. /
дка,бр
.

лв.

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

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

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

Общ
иконом
ически
размер
- СПО
прежив
ни
живот
ни - 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 1г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни
макакини; млечни крави и биволици; месодайни крави; овце млечни и овце месодайни; други овце; кози майки; други кози; коне и други
еднокопитни животни;
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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)
II година

№

Данни за СПО

III година

стопанска ..../...

стопанска ..../...

А

Б

В

(лв.)

V година

IV година

стопанска ..../...

(лв.)

стопанска
..../... (лв.)
Г

(лв.)

СПО фуражни култури
(данните по години от ред
"Общо” на Табл.5.3.1)
СПО преживни животни
(данните по години от ред
"Общо” на Табл.5.3.2)

А
Б

В
Фуражен баланс (Ред А-ред Б)
(*)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 /
категория
животни

№

Основна
култура /
животни

Вид/

А

А

Б

Б1

Втори /
междинн
и
култури

Вид/

Б2

II година
стопанска ..../...

Площ/бр
-

дка/
бр./m2

Показател
за
СПО
(по
вид)
лв. /
дка,

лв.

бр.

В

Г

Икономически
размер, измерен
в СПО – II
година (лв.)
Фуражен
баланс II
година (*) /Ред
В от таблица
5.3.3/(лв.):

ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАЗМЕР НА

В

Индивидуално СПО
(по вид)

Д

III година
стопанска ..../...

Площ/
бр-

IV година
стопанска ..../...

Показател за
СПО
(по вид)

Индивидуално
СПО
(по вид)

дка/
бр./m2

лв. / дка,бр.

лв.

Е

Ж

З

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

Фуражен баланс
III година (*) /Ред
В от таблица
5.3.3/(лв.):
ОБЩ
ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА
СТОПАНСТВОТО, ИЗМЕРЕН В
СПО
III година
(Ред А + Ред Б)

V година
стопанска ..../...

Показател
за СПО
(по вид)

Индивидуално
СПО
(по
вид)

дка/
бр./m2

лв. /
дка,бр.

лв.

И

Й

К

Площ/
бр-

Показател
за
СПО
(по
вид)

Индивидуално
СПО
(по
вид)

дка/
бр./m2

лв. /
дка,бр
.

лв.

Л

М

Н

Площ/
бр-

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

Икономически
размер,
измерен в
СПО V година (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

IV година
(Ред А + Ред Б)

Vгодина
(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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Таблица 5.5. Поддържане на увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство
и/или броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) в земеделското стопанство спрямо
датата на кандидатстване измерено в процент (%)
Вид
А

Минимален размер
обработваема площ
/ животни които
трябва да се
поддържат
Б

II година
стопанска
..../...

III година
стопанска ..../...

IV година
стопанска
..../...

V година
стопанска
..../...

В

Г

Д

Е

Обработваема площ (дка)
Животни - ……………бр.)
Животни - …………(бр.)
Животни - ………….(бр.)

VI. ПРИЛОЖЕНИ ОБЩИ ДОКУМЕНТИ (моля отбележете с  /)

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Нотариално заверено изрично пълномощно – в случай че документите не се подават
лично от кандидата
Бизнес план, (по образец, подписан собственоръчно от кандидата) включително на
електронен носител, и таблиците от бизнес плана в електронен формат по образец.
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. Прилага се и актуална справка за дейността-разпечатка от регистъра на
земеделските стопани.
Справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно
Приложение № 2
Заверено копие от Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите
(ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната календарна
година спрямо годината на подаване на заявлението за подпомагане.
Окомплектована в едно със съставните части на финансовия отчет съгласно
изискванията на Закон за счетоводството (ЗСч), Закон за данъците върху доходите на
физическите лица (ЗДДФЛ) и Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
*;
6.1 Копия от документи доказващи правно основание за стопанисване на цялата
налична в земеделското стопанство земя към датата на кандидатстване, съгласно чл.
41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
6.2 За земята, с която се доказва минималния икономически размер на стопанството
от 2 000 евро СПО се представят следните документи:
6.2.1 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 от датата на подаване на заявлението.
6.2.2. Документите се придружават с копие от скица на имота/ имотите издадена не
по рано от шест месеца от дата на подаване на заявлението. *
7.1 Копия от документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на
които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са
сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо
годината на кандидатстване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на
земеделските производители. или за имотите наети под наем или аренда в т.ч.
имотите попадащи извън обхвата на чл. 2 на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, са предоставят:
7.2 копия от документи доказващи правното основание за ползване, които са
регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на
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предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или
7.3 копия от анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за
стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез
чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
7.4 копия от документи, доказващи правното основание за ползване, които са
нотариално заверени не по-късно от края на предходната календарна година спрямо
годината на кандидатстване; *
Копие от удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл.
137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или документ, че обекта е
вписан в списък в Интегрираната информационна система с данни за
идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51. ал. 3
Закона за ветеринарномедицинската дейност , валидни за предходната календарна
година от годината на кандидатстване (в случай на приходи, формирани от продажба
на земеделски продукти от животновъдство); *
Копия от приходни/разходни документи в случай, че са издадени съгласно ЗСч,
ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са формирани
приходите/доходите за предходната календарна година от годината на
кандидатстване по реда на тази наредба; *
Справка от Националният осигурителен институт (НОИ) за получени доходи на
физическото лице кандидат, за предходната година от годината на подаване на
заявление за подпомагане (Изисква се само за кандидати физически лица или
собственици на ЕТ при прилагане на чл. 5, ал. 3)
Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения на
собственика/собствениците на капитала на юридическото лице кандидат към
държавата, на членовете на кооперацията при кооперация 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
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, собствениците на капитала на кандидат ООД,
членовете на кооперацията на кандидат кооперация, издадено от съответната община
не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
подпомагане.
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).
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 от датата на
подаване на заявлението. (в случай че кандидатът отглежда животни)
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)
Копие от валидно удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла
на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и/или документ, че
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обекта е вписан в списък в Интегрираната информационна система с данни за
идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51. ал. 3
ЗВД (за проекти в сектор „Животновъдство”)
Копие от диплома за завършено средно и/или висше образование в областта на
опазването на околната среда или копие от писмения доклад за изпълнени
консултантски пакет/ти по подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за малки
земеделски стопани“ във формат, съгласно изискванията на наредбата за прилагане
на подмярка 2.1.2.,включващ консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 ( в
случай, на наличие на такъв документ) или удостоверение от проведено обучение по
реда на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г
Копие от 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).
Копие от удостоверение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за
вписване в списъка на обектите за първично производство на гъби (в случай че в
стопанството се извършва добиване, съхранение и реализация в непреработен вид на
култивирани гъби).
Копие от 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)
Копия от лицензи, разрешения и/или регистрация за извършване на
дейността/инвестицията,
изискуеми
и
издадени
съгласно
българското
законодателство във връзка с чл. 18
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)
Декларация в оригинал - Приложение № 3 по чл. 6, ал. 3, т. 1, включително
доказателства (когато е приложимо) при подаване на декларация във връзка с чл. 6,
ал. 4
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 от ЗМСП (по образец, утвърден от министъра
на икономиката и енергетиката)
Копие от влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) или писмо, издадено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г„ изм. и доп.), с който/което се
одобрява осъществяването на инвестиционното предложение (ИП), респективно се
съгласува планът/програмата/проектът (ППП)
Становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), че
стопанството не попада в обхвата на прилагане на Стандарти на Общността по
отношение на съответните ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното
отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и
безопасните условия на труд (когато не е отбелязана съответната цел от Табл.7"Цели
и специфични резултати" от бизнес плана).

С Т Р. 7 1





















С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

*За кандидати еднолични търговци, които са регистрирани през годината на кандидатстване в Търговския регистър и като земеделски
стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за съответствие с изискванията по чл.5, ал. 2, т. 2 и 3 е допустимо документите да бъдат
представени за физическото лице.

29

30
31
32

Допълнителни документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за
оценка /в случай, че е приложимо/:
Валидно удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и/или документ, че обекта е
вписан в списък в Интегрираната информационна система с данни за
идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51. ал. 3
ЗВД обект (при заявен приоритет по чл. 19, ал. 1, т. 1)
Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на
Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с
контролиращо лице (при заявен приоритет по чл. 19, ал. 1, т. 3)
Копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е
производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/и (при заявен
приоритет по чл. 19, ал. 1, т. 3)
Копие от документ(анекс), издадено от сертифициращия орган, удостоверяващ
сертифицираните имоти, животни - местоположението и номера на имотите, видове
култури, категория и брой животните (при заявен приоритет по чл. 19, ал. 1, т. 3)







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 6.3„Стартова помощ за развитието на малки стопанства”



Съм декларирал/а цялата притежавана и ползвана земеделска земя,
налични животни, селскостопански сгради и постройки на територията
3
на стопанството, наличните машини, съоръжения, оборудване,
транспортни средства и всички назначени служители
4 Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ„Земеделие“
Нямам изискуеми публични задължения към държавата
Ще стартирам изпълнението на бизнес плана в срок до девет месеца,
6 считано от датата на договора за предоставяне на финансова помощ
5

7

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







Регистриран съм като едноличен търговец и/или имам участия в други
дружества по Търговския закон.
8 • Наименование на едноличния търговец/дружествата
...................................................................................................................;
ЕИК:..............................................................................................;



Съпругът ми не е регистриран/а като едноличен търговец и/или няма
участие в капитала на търговско дружество, регистрирано по Търговския
9 закон (в случай че кандидатът, собственика/собствениците на капитала
на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ е в
брак).
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Съпругът/ ми е регистриран/а като едноличен търговец и/или има
участие в капитала на търговско дружество, регистрирано по Търговския
закон. (в случай че кандидатът, собственика/собствениците на капитала
на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ е в
10
брак).
• Наименование на едноличния търговец/юридическо
лице...............................................................;
ЕИК:..............................................................................................;
Предвидените дейности по проекта отговарят на изискванията на Закона
11 за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и
Закона за защитените територии.
За периода, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане
до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за
12 предоставяне на финансова помощ се задължавам да поддържам
съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други
кандидати.
13

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 313 или чл. 248а
от Наказателния кодекс за представяне на неверни сведения.

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
14 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.
15

Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези,
представени на хартиен носител.

Дата

Име, подпис и печат на кандидата

С Т Р. 7 3
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VIII. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Приоритет

№

1

1.1

Проекти,
които се
изпълняват в
сектор
„Животновъд
ство”,
„Плодове и
зеленчуци” и
"Етерично маслени
култури".

Критерии

Минимално
изискване

Максима
лен брой
точки за
посочения
приоритет/критерии

28

Проекти на кандидати,
които към момента на
подаване на заявлението
за подпомагане имат
регистрирани
животновъдни обекти за
едри и/или дребни
преживни животни, свине
или пчели и/или
отглеждат култури от
сектор „Плодове и
зеленчуци” и/или
"Етерично - маслени
култури"

В случай, че СПО
на земеделското
стопанство на
кандидата към
момента на
кандидатстване
включва животни
и/или култури от
приоритетните
сектори и
планираното
увеличение на СПО
на стопанството е
изцяло** с

28

Точки

Обосновка
на заявения
брой точки
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2

Проекти на
кандидати,
чиито
стопанства са
сертифициран
и за
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

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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отглеждане на
животни и/или
култури от
приоритетните
сектори, 1 евро
СПО формиран от
отглежданите към
момента на
кандидатстване
животни и/или
култури от
приоритетните
сектори,се
умножава по
коефициент 0,003, а
планираното
увеличение на СПО
с животни и/или
култури от
приоритетните
сектори се
умножава по
коефициент 0,002,
но не – повече от 4
точки.
Пример: =
СПО*0,003+Бъдещ
о СПО*0,002;
*Максималният
брой точки за
планираното
увеличение на
стопанството е не
повече от 4 точки

8
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на биологични
продукти и за
отмяна на
Регламент
(ЕИО) 2092/91

Проекти на кандидати,
чиито стопанства са
сертифицирани за
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

2.1

3

Проекти на
земеделски
стопанства в
планински
райони

В случай, че СПО
на земеделското
стопанство на
кандидата към
момента на
кандидатстване
включва култури
и/или животни
отглеждани по
биологичен начин,
1 евро СПО
формиран от
отглежданите към
момента на
кандидатстване
култури и/или
животни по този
начин се умножава
по коефициент
0,001.
Пример: =
СПО*0,001.

8

10
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Проекти на кандидати,
чийто земеделски
стопанства
/животновъдният
обект/обекти и
използваните земеделски
площи/ изцяло са
разположени в планински
район съгласно Наредба
3.1
*
за определяне на
критериите за
необлагодетелстваните
райони и териториалния
им обхват - /Приета с
ПМС № 30 от 15.02.2008
г., обн., ДВ, бр. 20 от
26.02.2008 г., в сила от
26.02.2008 г./
Общ брой на заявените точки по критериите за оценка на проекта
(Максимум 46 точки)

С Т Р. 7 7

10

*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.

Дата

Име, подпис и печат на кандидата

X. Форма за наблюдение и оценка
Форма за наблюдение и оценка на проектите по подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“

/П о п ъ л в а

се

с л у ж е б н о/

УРН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
УИН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата
(Подчертайте правилният отговор и/или попълнете празните полета в таблиците!)
1. Юридически статут на кандидата по мярката:
/Моля, отбележете с  / подходящата категория:/
Физическо лице
Едноличен търговец (ЕТ)
Еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД)
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Дружества с ограничена отговорност (ООД)
Кооперация
2. Пол на кандидата/собственика/управителя/председателя:
/Моля, отбележете с  / подходящата категория:/
Жена 
Мъж 
3. Възраст на кандидата/собственика/управителя/председателя:
/Моля, отбележете с  / подходящата категория:/
……… навършени години




3. Образование/ Квалификация на кандидата
Индикатор
Кандидатът физическо лице/собственикът на капитала на кандидата
ЕООД/собственика на предприятието на кандидата ЕТ/ управителя на
предприятието на кандидата ООД/ председателя на кооперацията отговаря на
изискването за професионално образование в една от следните категории:

Моля, отбележете
(/)

Средно образование по специалност 6211401 „Агроекология” от професионално
направление 621 „Растениевъдство и животновъдство”



Висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или
магистър в професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“,
„Животновъдство“,
„Ветеринарна
медицина“,
„Биологически
науки”,
„Биотехнологии”, „Науки за земята”, „Администрация и управление“ или
„Икономика“, по специалност включваща дисциплини свързани директно с опазване
на околната среда с общ хорариум от най-малко 200 учебни часа.



Кандидатът физическо лице/собственикът на капитала на кандидата
ЕООД/собственика на предприятието на кандидата ЕТ/ управителя на
предприятието на кандидата ООД// председателя на кооперацията притежава:



Висше образование



Средно образование



Основно образование



Желаещ да бъдат обучен по подмярка 1.1



4. Към дата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатът физическо лице /собственикът на
капитала на кандидата ЕООД/собственикът на предприятието на кандидата ЕТ/председателя на
кооперацията е участвал като обучаем по подмярка 1.1 "Професионално обучение и придобиване на
умения" от ПРСР /Моля, отбележете с  //
ДА

НЕ
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5. Към дата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатът физическо лице /собственикът на
капитала на кандидата ЕООД/собственикът на предприятието на кандидата ЕТ/председателя на
кооперацията е участвал като обучаем по Наредба № 23 от .2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г. /Моля, отбележете с  //
ДА

НЕ

6. Към дата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатът физическо лице /собственикът на
капитала на кандидата ЕООД/собственикът на предприятието на кандидата ЕТ/председателя на
кооперацията е получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за
малки земеделски стопани“ от Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и
услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014-2020г. /Моля, отбележете с  //
ДА

НЕ


7.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

животно/птица/ пчелно
семейство

Култура

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

Култура

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

Вид домашно
животно/птица/
пчелно
семейство
Вид домашно
животно/птица/
пчелно
семейство

за
месо

индикация ( /)
за
за
за
мляко
мед
яйца

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









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









8. Размер на стопанството
Индикатор
При кандидатстване/одобрение на проекта
При плащане на втория (финален) етап

размер – СПО (в лв.)

размер на използваните
земеделски площи в ха

……………СПО

………………ха

……………СПО

………………ха

9. Географско разположение на имотите на стопанството
Номер на
имота
имот 1

Площ в ха
.....................................................

ЕКАТТЕ на населеното
място
...........................................

Планински район – Да/Не


С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

имот 2

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

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



...

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

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



10. Подкрепено земеделско производство
(моля, отбележете културата/културите и/или видове животни, чиято продукция считате, че ще формира основната част от
приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към годината на завършване на
проекта.)

Растениевъдство
Вид култура

Индикация (/)
Биологично - Да / не

Площ, ха

Конвенционално - Да / не

……………….





………………..





Животновъдство
Индикация (/)
Вид домашно животно / птица

Биологично
Да/не

Конвенционално
Да/не

За месо

За мляко

За
яйца

…………………











………………..











11. Средносписъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение в стопанството на кандидата

(Увеличеният брой се изчислява в съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала,
утвърдена от НСИ със Заповед № РД 07-21/31.01.2007 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 или на
собственика на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД или председателя и/или членовете на кооперацията)

Мъже
<40 г
Средносписъчен брой на наетите лица в стопанството, изчислен за период от
12 месеца спрямо месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за
подпомагане
Според бизнес-плана: планиран средносписъчен брой на наетите лица за
отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ датата на
подаване на заявка за второ плащане

Дата

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

Жени
>40 г

<40
г

>40
г
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IX. ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МИНИМАЛНИЯ СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА СТОПАН
СТВОТО КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ
(Декларацията се попълва от всички земеделски стопани)
Долуподписаният(ата) .................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ........................, издадена от ............................................ .на ............................................................. ,
ЕГН ..............................., адрес: ......................................................................................................................... ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма ..............................................................................................................................................................
(наименование на фирмата)
с ЕИК ...................................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За определяне на минималния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за текущата
спрямо подаването на заявлението за подпомагане стопанска година отглеждам:
І. Следните земеделски култури, описани в анкетната карта за регистрация като земеделски стопанин:
Площ, служеЗемеделска ща за изчискултура
ление на СПО
(дка)

Засадени/
засети
ДА/НЕ

С намерение за
засаждане/
засяване
ДА/НЕ

Период, в рамките на
който ще се извърши
засаждането/
засяването

Поземлен/и имот/и,
върху които ще се извърши засаждането/
засяването

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

Дата ..............
Гр. .................

Брой

Декларатор ..........................
(подпис, печат)
X. ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Долуподписаният (ата)................................................................................................................................ ..
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № .........................., издадена от ..................................................... на ................................................... ,
ЕГН ...................................., адрес: .................................................................................................................... ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма ..............................................................................................................................................................
(наименование на фирмата)
с ЕИК ...................................................................................................................................................................
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни
по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите,
схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане
на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата
за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други нормативни
актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен
акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:
Гр ……..

Декларатор: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(подпис)
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ЧЛ. 19 И 20 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни
по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите,
схемите и мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане
на земеделските производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата
за развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство“, европейското законодателство и предвидени в други нормативни
актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен
акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни:
три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани
от ДФЗ. В случай на упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории
лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
XI. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ1
Долуподписаният(ата) .................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ........................, издадена от ............................................. на ............................................................ ,
ЕГН ..............................., адрес: ......................................................................................................................... ,
в качеството си на .............................................................................................................................................
(представляващ, управител)
на фирма ..............................................................................................................................................................
с ЕИК ...................................................................................................................................................................
(наименование на фирмата)
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– кандидат по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства “,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има
или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията
за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи,
което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия
бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските
общности;
– Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;
– Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности
и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите
за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко
от следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на дирекция „Защита на финансовите
интереси на Европейския съюз (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата ................
Декларатор .............................
Гр. ...................
(подпис, печат)
__________________
1
Декларацията се подписва задължително от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия
кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо лице или кооперация. Когато управляващите кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от
управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител
в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
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Приложение № 11
към чл. 33, ал. 1
ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА
ЗА ВТОРО ПЛАЩАНЕ
І. Общи документи:
1. Заявка за плащане по образец.
2. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично от
ползвателя на помощта.
3. Свидетелство за съдимост от кандидата – физи ческо лице, и ли на п редставл яващия кандидата едноличен търговец, търговско
дружество или юридическо лице и член/ове
на управителния им орган, както и временно
изпълн яващ такава длъж ност, вк лючително
прокурист или търговски пълномощник, както
и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/
ползвателя на помощта, издадено не по-рано от
1 месец преди представянето му, във връзка с
проверка по чл. 6, ал. 1 на обстоятелствата по
чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от Регламент (ЕО,
Евратом) № 966/2012 на Съвета от 25 октомври
2012 г. относно финансовите правила, приложимо за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
4. Първични счетоводни документи (например фактури) и приемно-предавателен протокол,
доказващи придобиването на дълготрайните
материални и нематериални активи, посочени
в бизнес плана.
5. Копия от платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура (платежно нареждане),
и банково извлечение, заверено от банката, 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).
6. Документ, удостоверяващ извършеното
плащане от страна на ползвателя на разходите
за дълготрайни материални и нематериални
активи, посочени в бизнес план (при плащане
в брой).
7. Счетоводен баланс за последната календарна година и към датата на подаване на заявката
за плащане (в случаите, когато се изискват по
Закона за счетоводството).
8. Отчет за приходите и разходите за последната календарна 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.
9. 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.
10. Копие от удостоверение за успешно завършено обучение, включващо най-малко 18 учебни
часа по основните проблеми на опазване на
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околната среда в земеделието, издадено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето
образование или Закона за професионалното
образование и обучение;
и/или
Копие от удостоверение за успешно завършено обучение, включващо най-малко 18 учебни
часа по основните проблеми на опазване на
околната среда в земеделието, от обучаваща
организация, одобрена по реда на Наредба № 23
от 2008 г. за условията и реда за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Професиона лно обу чение, информац ионни
дейности и разпространение на научни знания“
по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.,
и/или
Копие от удостоверение за успешно завършено
обучение, включващо най-малко 18 учебни часа
по основните проблеми на опазване на околната
среда в земеделието по мярка 1 „Трансфер на
знания и действия по осведомяване“ от ПРСР
2014 – 2020 г.,
и/или
Копие от диплома за завършено средно и/или
висше образование в областта на опазването на
околната среда,
и/или
Копие на доклад за изпълнени консултантски
пакет/и съгласно приложение № 4 на Наредба
№ 7 от 5 май 2016 г.
(Когато кандидатът е ООД или кооперация,
изискуемият документ се предоставя за всеки
един от собствениците на дружеството и членовете на кооперацията.)
11. 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.
12. Удостоверение за родствените връзки на
ползвателя ФЛ, на собственика на предприятието
на ползвателя ЕТ или на едноличния собственик
на капитала на ползвателя ЕООД, или на мажоритарния собственик на ООД, на членовете
на кооперацията, издадено от съответната община по постоянен адрес не по-рано от месеца,
предхождащ датата на подаване на заявката за
плащане (в случай че ползвателят на помощта
е женен/омъжена).
13. Декларация по образец, че земеделското
стопанство на ползвателя на помощта е отговорило на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд съгласно Закона за здравословни
и безопасни условия на труд.
14. Декларация по образец, че земеделското
стопанство на ползвателя на помощта е отговорило на изискванията за опазване компонентите
на околната среда съгласно Закона за опазване
на околната среда.
15. Декларация по образец относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета от
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25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложим за общия бюджет на Съюза, и за
отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
16. Документ от банката за банковата сметка
на ползвателя за превеждане на безвъзмездната
финансова помощ, получена по реда на тази
наредба (документът се изисква само в случай
на промяна на банковата сметка).
17. Копие от данъчна декларация за последния
отчетен период преди подаване на заявката за
плащане, заверена от ТД на НАП.
18. Копия от документи, доказващи приходи
от земеделска дейност, съответстващи на заложените в таблица 11 от бизнес плана.
19. Сертификат за биологично производство
на земеделски продукти и храни по смисъла на
Регламент (ЕО) № 834/2007 (в случай че проектът
е получил приоритет за биологично производство).
ІІ. Специфични изисквания и документи,
изисквани, в случай че ползвателят на помощта
е собственик или ползвател на животновъден
обект:
1. Копие от док у мент за собственост на
животновъден обект и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект.
2. Удостоверение за регистрация на живот
новъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или
документ, че обектът е вписан в списък в Интегрираната информационна система с данни
за идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51, ал. 3 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност
(изисква се, когато ползвателят извършва животновъдна дейност).
3. Копие/я от паспорт/и на наличните животни
(когато кандидатът отглежда животни, за които
се изисква по националното законодателство).
4. Разпечатка от ИИС по реда на Наредба
№ 6 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 заявката за второ плащане (в случай че кандидатът
отглежда видове животни, които трябва да се
регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6
от 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 2013 г.).
5. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че живот
новъдните обекти в земеделското стопанство
и дейността им отговарят на изискванията в
областта на хигиената и хуманното отношение
към животните и ветеринарните изисквания
(само за тези животновъдни обекти, за които
се прилагат разпоредбите на Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания
към животновъдните обекти).
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ІІІ. Специфични изисквания и документи,
изисквани, в случай че ползвателят на помощта
се занимава с растениевъдство, включително
създаване, презасаждане и възстановяване на
трайни насаждения и ягодоплодни (отнасят се и
за постигане на специфичен резултат за стопан
ството – създаване на нови трайни насаждения,
ягодоплодни и лозя, включително винени)
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 вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната
общинска служба на МЗХ договор за аренда
със срок на действие, покриващ периода от
пет години, считано от датата на сключване на
договора за предоставяне на финансова помощ
(документите се придружават с копие на акту
ална скица и коректно отразен начин на трайно
ползване в случаите, в които земята е придобита
след издаване на заповедта за одобрение).
2. Копие от нотариално заверен и/или регистриран в съответната общинска служба по
земеделие документ(и) за ползване през настоящата стопанска година на земеделската земя,
придружени с копие на актуална скица и коректно
отразен начин на трайно ползване (само за случаите, в които ползвателят на помощта ползва
земя, различна от описаната по т. 1 – напр. едногодишни договори за наем/аренда, споразумения
за комасация, включително за едногодишните
договори за земя в УПИ).
3. Копие от становище на областна дирекция
по безопасност на храните, че земеделското
стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията.
4. 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).
5. 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.
6. Растителен паспорт, издаден от БАБХ, съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2015 г.
за фитосанитарния контрол.
7. 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).
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8. Валидно 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).
9. Дневник (регистър) на стопанството за
всичк и земеделск и дейности, извършвани в
земеделските земи.
І V. Подобряване на сградни я фонд чрез
строителство, покупка, реконструкция и/или
ремонт на сгради, пряко свързани с дейността
на стопанството
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.
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.
4. Удостоверение за данъчна оценка или
оценка от независим оценител, валидна към
датата на придобиването – важи в зависимост
от характера на инвестицията в дълготрайни
материални активи.
5. Удостоверение за въвеждане в експлоатация
или разрешение за ползване – в зависимост от
характера на инвестицията и съгласно изискванията на ЗУТ.
6. Обобщен приемно-предавателен протокол
за предаване на строежа от изпълнителя на възложителя – важи в зависимост от характера на
инвестицията в дълготрайни материални активи.
7. Документи, доказващи извършените разходи, съответстващи на заложените в таблица 12
от бизнес плана.
V. Подобряване механизацията на стопанство
то 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).
VІ. Отглеждане на застрашени сортове земе
делски култури и/или застрашени от изчезване
редки породи в стопанството – 1 сорт култура
и/или 1 порода съгласно изискванията на при
ложение № 8 към чл. 25 и приложение № 9 към
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чл. 41 от Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г.
за прилагане на мярка 10 „Агроекология и кли
мат“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г., сформиращи
най-малко 1000 евро СПО
1. Документи, доказващи придобиването на
култури и/или животни – нови за стопанството.
2. Копие от удостоверение за породна принадлежност, издадено от Изпълнителната агенция
за селекция и репродукция в животновъдството
или от съответната развъдна асоциация (за земеделски стопани, отглеждащи застрашени от
изчезване редки породи).
3. Документ, издаден от ИАСАС, с който се
потвърждава, че отглежданият сорт земеделска
култура е застрашен от изчезване (за земеделски
стопани, отглеждащи застрашени от изчезване
сортове земеделски култури).
VІІ. Преминаване към биологично произ
водство
1. 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.
VІІІ. Създаване на допълнителна заетост в
стопанството
1. Справка за средносписъчния брой на наетите
в стопанството лица за отчетен период от наймалко една година спрямо месеца, предхождащ
датата на подаване на заявка за плащане, изчислен
по Методиката за изчисляване на списъчния и
средния списъчен брой на персонала, публикувана на сайта на НСИ, заверена от ползвателя.
2. Справка от НАП за актуално състояние на
всички действащи трудови договори, издадена
не по-рано от 1 месец преди датата на подаване
на заявка за плащане, съдържаща код по КИД
и код НКПД, съответстващи на дейностите по
проекта.
ІХ. Завършен курс от 150 часа в областта на
селското стопанство или завършено обучение от
150 часа по част от професия от професионално
направление с код 621 „Растениевъдство и жи
вотновъдство“ или с код 3451203 „Земеделско
стопанство“ или професионално направление с
код 640 „Ветеринарна медицина“.
1. Удостоверение за завършен курс от 150 часа
в областта на селското стопанство или завършено обучение от 150 часа по част от професия от
професионално направление с код 621 „Растениевъдство и животновъдство“ или с код 3451203
„Земеделско стопанство“ или професионално
направление с код 640 „Ветеринарна медицина“.
Х. Участие в призната група и/или органи
зация на производители
1. Устройствен акт (устав, дружествен договор)
на организацията.
2. Договори между членовете и организацията
за реализация на продукцията.
4777

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2014 г. за специфичните изисквания
към производството на суровини и храни от
животински произход в кланични пунктове,
тяхното транспортиране и пускане на пазара
(ДВ, бр. 60 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „кланични пунктове“ се добавя „в които се извършва добив,
транжиране и/или преработка на месо“.
2. В ал. 2 след думите „дребни преживни
животни“ се добавя „птици (пилета бройлери,
водоплаващи, пуйки, щраусовидни и други
видове птици), лагоморфни и“.
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Кланичният пункт се изгражда
на територията на ферма, регистрирана като
животновъден обект по реда на чл. 137 от
Закона за ветеринарномедицинската дейност,
на която собственик, ползвател или наемател
е фермерът, като в пункта се колят само
животни, които са негова собственост, или
животни, внесени от друг регистриран животновъден обект на същия фермер.
(2) В кланичните пунктове се колят само
животни от един вид или комбинация от
различни видове, като общият им брой не
може да надхвърля броя животни, определен
като „ограничен брой животни“.
(3) Когато се колят различни видове животни, общият им брой се определя така:
1. едри преживни на възраст:
а) над 3 месеца – една единица;
б) до 3 месеца – 0,5 единици;
2. дребни преживни с живо тегло:
а) над 15 кг – 0,20 единици;
б) под 15 кг – 0,10 единици;
3. свине с живо тегло:
а) над 100 кг – 0,40 единици;
б) от 15 до 100 кг – 0,20 единици;
в) под 15 кг – 0,10 единици;
4. щраусовидни птици – 0,45 единици;
5. пилета бройлери – 0,30 единици;
6. водоплаващи птици и пуйки – 1 единица;
7. други видове птици – 0,20 единици;
8. лагоморфни – 0,5 единици.“
§ 3. В чл. 3 накрая се поставя запетая и
се добавя „(Регламент (EО) № 852/2004)“.
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. В кланичните пунктове не се прилагат изискванията на:
1. Приложение ІІІ, Глава ІІ, т. 1, 2, букви „а“, „б“ и „д“, т. 5, 6, 7 и 8 от Регламент
(ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход
(OB, L 139 от 30.04.2004 г.) (Регламент (ЕО)
№ 853/2004) – за домашни копитни животни
и щрауси.
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2. Приложение ІІІ, Глава ІІ, т. 1, 2, букви „а“, „б“ и „д“, т. 5 и 6 от Регламент (ЕО)
№ 853/2004 – за домашни птици и лагоморфни.“
§ 5. В чл. 5 думите „OB, L 226, 25.06.2004 г.“
се заменят с „OB, L 139, 30.04.2004 г.“.
§ 6. В чл. 7 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Кланичният пункт, в който се извършва
клане, транжиране и производство на месни
продукти, се състои най-малко от две помещения, като задължително помещенията за
клане и месопреработка са отделни.
(5) К ланичният пункт не е необходимо
да разполага с отделно помещение за транжиране на месо, ако съответно клането и
дейностите по обработка на тру повете в
кланичната зала се извършват в различно
време о т т ра н ж и ра не т о на месо т о и се
предприемат мерки за предотвратяване на
замърсяването му.“
§ 7. В чл. 10 след думите „Приложение III,
Раздел I, Глава IV“ се добавя „и Раздел ІІ,
Глава ІV“.
§ 8. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. Неотложното клане се извършва с ъгласно изиск ва н и я т а на При ложе ние III, Раздел I, Глава VI на Регламент (EО)
№ 853/2004.“
§ 9. Създава се глава втора „а“ „Изисквания
към транжорни, разположени към кланични
пунктове“ с чл. 11а и 11б“:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТРАНЖОРНИ, РАЗПОЛОЖЕНИ КЪМ КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ
Чл. 11а. В кланичния пункт се транжира
и/или преработва само месо, добито в него.
Чл. 11б. Кланичният пункт, в който се
транжира и/или преработва месо, не е необходимо да разполага със:
1. отделно оборудване за рязане на различни видове месо, ако тези дейности с
месо от различни видове се извършват по
различно време;
2. отделни помещения за съхраняване на
неопаковано, незащитено месо и опаковано
и защитено месо във втори контейнер, ако
тяхното съхраняване се извършва по различно време;
3. съблекални, ако обектът има достатъчен
брой шкафчета за лично и работно облекло
извън работните помещения, които са разположени така, че чистите части на сградата
са защитени от замърсяване; тоалетните не
трябва да се отварят директно към работните
помещения;
4. отделно помещение за съхранение на
дезинфектанти, адитиви, опаковки, етикети,
спомагателни материали, при условие че се
съхраняват при подходящи хигиенни условия;
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5. отделно помещение за опаковане и
пакетиране на произведените месо, месни
заготовки и месни продукти, при условие
че дейностите се извършват в основното
помещение в различно време;
6. отделен вход/изход за суровините, крайните продукти и възбранените продукти, при
условие че тези дейности се извършват по
различно време;
7. отделни помещения за съхранение на
суровините, крайните продукти и възбранените продукти, ако в помещението има
достатъчно място и е конструирано по начин,
който осигурява предпазване от замърсяване,
при условие че възбранените продукти са
пакетирани и ясно обозначени;
8. отделни помещения за извършване на
технологичните етапи на обработка/преработка, ако тези дейности се извършват по
различно време, а помещението се почиства
и дезинфекцира, когато е необходимо, между
отделните етапи.“
§ 10. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Здравна и идентификационна
маркировка, етикетиране и транспортиране“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Месо и месни продукти, произведени
в кланични пунктове, се етикетират съгласно
изискванията на Наредбата за изискванията
за етикетирането и представянето на храните,
приета с ПМС № 383 от 2014 г. (ДВ, бр. 102
от 2014 г.), Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 1337/2013 на Комисията от 13 декември
2013 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на
Европейския парламент и на Съвета относно
посочването на страната на произход или
мястото на произход за прясно, охладено
или замразено месо от свине, овце, кози и
домашни птици (OB, L 335, 14.12.2013 г.) и
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г.
за създаване на система за идентификация
и рег ис т ра ц и я на ед ър рогат доби т ък и
относно етикетирането на говеж до месо и
продукти от говеж до месо и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (OB, L
204, 11.08.2000 г.).“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Транспортирането на месото и
месните прод у к ти се извършва съгласно
изискванията на Приложение II, Глава IV
на Регламент (EО) № 852/2004 и Приложение III, Раздел I, Глава VII на Регламент
(EО) № 853/2004.“
§ 13. В чл. 15 думите „Кланичните пунк
тове се регистрират по реда на чл. 12 от Закона за храните“ се заменят с „Кланичните
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пунктове и транжорните, разположени към
тях, се одобряват съгласно Регламент (ЕО)
№ 852/2004 и Регламент (ЕО) № 853/2004 и
по ред, определен в Закона за храните“.
§ 14. В чл. 17 след думите „кланичните
пунктове“ се добавя „и транжорните, разположени към тях“, а накрая се добавя „и
Регламент (ЕО) № 882/2004“.
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Отразяването във ВетИС на дан
ните от закланите животни в кланичния
пункт се извършва от ветеринарните лекари по чл. 222, ал. 1 ЗВД или от официален
помощник.“
§ 16. В допълнителната разпоредба в § 1
т. 2 се изменя така:
„2. „Ограничен брой животни“ е броят
животни, приравнен в единици, които могат
да бъдат заклани в кланичния пункт, без да
се превишават следните цифри:
а) едри и дребни и преживни животни,
свине и щраусовидни птици – 480 единици
годишно;
б) пилета бройлери, водоплаващи птици
и пуйки, други видове птици (японски пъдпъдъци, токачки, фазани, яребици) и лагоморфни – 1200 единици годишно.“
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
4744

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 5
от 3 юни 2016 г.

за предучилищното образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определ я
държавният образователен стандарт за пред
училищното образование, както и:
1. организацията на дейностите в пред
училищното образование;
2. изискванията към прилагането на програмна система;
3. механизмът за взаимодействие между
участниците в процеса на предучилищното
образование.
(2) Държавният образователен стандарт е
съвкупност от изисквания за резултатите от
обучението и определя:
1. образователните направления, по които
се осъществява предучилищно образование;
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2. целите и съдържанието на отделните
образователни направления;
3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление
в отделните възрастови групи.
Чл. 2. (1) Предучилищното образование се
осъществява от детските градини, а задължителното предучилищно образование – и
от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на
този стандарт и на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете
за подкрепа за личностно развитие.
(2) Ра зпор ед би т е н а т а зи н ар ед ба с е
прилагат съответно от у чилищата, които
осъществяват задължително предучилищно
образование, както и от специалните училища, които осъществяват предучилищното
образование за деца със сензорни увреждания.
Чл. 3. Предучилищното образование се
осъществява при осигурена среда за учене
чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие
на детето, както и възможности за опазване
на физическото и психическото му здраве.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел I
Продължителност на предучилищното об
разование. Групи
Чл. 4. (1) Децата може да постъпят за
предучилищно образование не по-рано от
учебната година, която започва в годината
на навършване на тригодишна възраст.
(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена
група в съответното населено място, както
и при наличие на свободни места в детската
градини може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната
година на постъпването. Предучилищното
образование в тези случаи се осъществява
при условията и по реда на тази наредба,
като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.
(3) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна
възраст на детето, като родителите избират
вида на организацията на предучилищното
образование по чл. 14.
Чл. 5. (1) Предучилищното образование
осигурява възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването
им в I клас.
(2) Отговорните институции си сътрудничат с цел гарантиране обхвата на децата в
задължителното предучилищно образование.
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Чл. 6. Постъпването на децата за пред
училищно образование се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл. 4.
Чл. 7. (1) Записването, отписването и
преместването в общинските детски градини за всеки вид организация по чл. 14 се
извършват съгласно наредба на общинския
съвет, а за държавните детски градини – с
акт на съответния финансиращ орган.
(2) Записването и отписването на децата
в частните детски градини и училища се извършват при условията и по реда, определени
от детската градина и в договора за обучение.
(3) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно
образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ал. 1.
(4) За записването, отписването и преместването на деца за задължително пред
училищно образование в държавните училища
се прилагат актове, издадени от съответния
финансиращ орган.
(5) Записването и отписването на децата
в частните детски градини се извършват при
условията и по реда, определени от детската
градина и в договора за обучение.
Чл. 8. (1) Предучилищното образование
се организира във възрастови групи, както
следва:
1. първа възрастова група – 3- – 4-годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 2 – 2 – 4 години;
2. втора възрастова група – 4- – 5-годишни;
3. трета подготвителна възрастова група – 5- – 6-годишни;
4. чет вър та подгот ви телна възрастова
група– 6- – 7-годишни.
(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група
по ал. 1 е една учебна година.
(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта
подготвителна възрастова група.
Чл. 9. (1) Децата от възрастовите групи
по чл. 8, ал. 1 в зависимост от броя им се
разпределят в групи.
(2) При недостатъчен брой за сформиране
на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал. 1 може да се сформира
разновъзрастова група.
(3) Броят на групите по ал. 1 в рамките на
отделните възрастови групи, както и броят
на децата в тях се определят при условията
на чл. 60 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
Чл. 10. (1) Децата от подготвителните
групи, записани в целодневна, полудневна
и почасова организация, могат да отсъстват
само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ
от компетентен орган, както и по семейни
причини.
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(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо
за не повече от 10 дни за съответната учебна
година с писмено уведомяване от родителите
в срок, определен с Правилника за дейността
на детската градина или училището.
(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на
децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени
в училищното образование за съответната
година със заповед на министъра на образованието и науката.
(4) В частните детски градини посещението
на децата и заплащането на такса се извършват при условията и по реда, определени от
детската градина с договора за обучение.
Раздел II
Организация на учебното и неучебното време
Чл. 11. (1) Предучилищното образование
се организира в учебни години.
(2) Учебната година в предучилищното
образование започва на 15 септември и е
с продължителност 12 месеца. В случай че
15 септември е почивен ден, тя започва на
първия следващ работен ден.
(3) Учебната година включва учебно и
неучебно време.
(4) Неучебното време по ал. 3 е времето
без педагогически ситуации по чл. 13, както
и времето извън учебните дни в периода по
чл. 12.
(5) В учебното време се организират както
основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, а в неучебното
време без педагогически ситуации – само
допълнителни форми.
Чл. 12. (1) Учебното време през учебната
година е в периода от 15 септември до 31 май
на следващата календарна година.
(2) Учебното време се организира в учебни
седмици и в учебни дни.
(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната
седмица.
(4) В случай на разместване на почивните
дни през годината на основание чл. 154, ал. 2
от Кодекса на труда обявените почивни дни
са неучебни, съответно обявените работни
дни са учебни за децата.
(5) Учебният ден включва основните и
допълнителните форми на педагогическо
взаимодействие, както и време за почивка и
самостоятелни дейности по избор на детето.
Чл. 13. Неучебното време без основни
форми на педагогическо взаимодействие е
в периода от 1 юни до 14 септември.
Чл. 14. (1) Предучилищното образование
се осъществява при целодневна, полудневна,
почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в
съответствие с чл. 9, ал. 1.
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(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна
или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по
чл. 9, ал. 1.
Ч л. 15. (1) Целодневната организац и я
осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12
астрономически часа на ден през учебната
година.
(2) Началният час на сутрешния прием и
крайният час за изпращане на децата за деня
се определят с Правилника за дейността на
детската градина или училището.
(3) В целодневната организация в учебното
време се редуват основна и допълнителни,
а в неучебното време – само допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие,
като се осигуряват и:
1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън;
2. условия и време за хранене – сутрешна
закуска, обяд и две задължителни подкрепителни закуски – между сутрешната закуска
и обяда и между обяда и вечерята;
3. дейности по избор на детето.
(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в
предучилищното образование.
(5) При целодневна организация за една
група в детската градина задължително се
назначават най-малко двама учители, които
работят съвместно в групата поне един час
дневно.
(6) При целодневна организация за една
група в детската градина задължително се
назначава най-малко един помощник-възпитател.
Ч л. 16. (1) Пол у дневната организац и я
осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6
последователни астрономически часа на ден
преди обяд през учебната година.
(2) Началният час на сутрешния прием и
крайният час на изпращането на децата за
деня се определят с Правилника за дейността
на детската градина или училището.
(3) В полудневна организация в учебното
време се редуват основна и допълнителни,
а в неучебното време – само допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие,
като се осигуряват и:
1. условия и време за игра и почивка;
2. условия и време за закуска;
3. дейности по избор на детето.
(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие и организират деня на детето в
предучилищното образование.
Чл. 17. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и
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отглеждане в рамките на 3 последователни
астрономически часа на ден.
(2) Началният час на сутрешния прием и
крайният час на изпращането на децата за
деня се определят с Правилника за дейността
на детската градина или училището.
(3) Почасовата организация се осъществява
само през учебното време.
(4) В почасовата организация се организират основна форма, а ако продължителността
на престоя на детето позволява – и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за
игра, почивка и дейности по избор на детето.
(5) Почасовата организация се осъществява
заедно с децата в група за целодневна или за
полудневна организация, като в една група
може да се включват не повече от 2 деца
на почасова организация над максималния
брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
(6) Почасовата организация не се отнася
до дейностите, които се организират като
допълнителна услуга по отглеждане на децата
по чл. 68 от Закона за предучилищното и
училищното образование.
Чл. 18. (1) Самостоятелната организация
включва възпитание, социализация, обучение
и отглеждане на детето, организирано от
родителя, и проследяване постиженията на
детето от детската градина или училището
в началото и в края на учебното време по
чл. 12, ал. 1.
(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за
съответната учебна година и след одобрение
от експертната комисия в регионалното управление по образование по чл. 67, ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното
образование.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. копие от лична карта на родителите;
3. декларация за наличие на среда за учене
чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на
детето, както и за опазване на физическото
и психическото му здраве и благополучие;
4. програма за развитие на детето, която
задължително съдържа:
а) избрани методики и подходи, съобразени
с възрастта, индивидуалните потребности и
интересите на детето и гарантиращи постигането на целите по чл. 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование;
б) примерно разпределение на теми за
постигане на компетентностите по чл. 28,
ал. 2 за съответната възрастова група;
в) списък на избра ни т е позна ват ел ни
книжки и учебни помагала.
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(4) Експертната комисия в едномесечен
срок от подаване на заявлението по ал. 2 и
анализ на документите по ал. 3 одобрява или
отказва да одобри включването на детето в
самостоятелна организация.
(5) Експертната комисия отказва да одобри
включването в самостоятелна организация,
когато:
1. не представи някой от документите по
ал. 3;
2. не е осигурена среда за у чене чрез
игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на
детето, както и за опазване на физическото
и психическото му здраве и благополучие;
3. представената програма не гарантира
постигането на някоя от целите по чл. 5 от
Закона за предучилищното и училищното
образование;
4. избраните методики и подходи не са
съобразени с възраст та, ин диви д уа лните
потребности и интересите на детето.
(6) За установяване на верността на дек ларираните обстоятелства по а л. 3, т. 2
експер т ната ком иси я може да извърш ва
проверки на място.
(7) Експертната комисия по ал. 2 може да
провежда събеседване с детето и с родителите преди вземането на решението по ал. 3.
(8) Постиженията на детето в съответствие
с чл. 28, ал. 2, възпитавано, социализирано,
обучавано и отглеждано при самостоятелна
организация, се определят от учители в детската градина или училището в началото и
в края на учебното време по чл. 12, ал. 1.
(9) За провеждане на дейността по ал. 8
родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина или
училището ден и час.
(10) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време
по чл. 12, ал. 1 не постига компетентностите
по чл. 28, ал. 2, от следващата учебна година
се включва в целодневна, полудневна или
почасова организация на предучилищно образование по избор на родителите.
Чл. 19. (1) При заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина
или училището може да осигури условия на
територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на
детската градина или училището.
(2) Дейностите по а л. 1 се извършват
извън времето за провеждане на основните
форми на педагогическо взаимодействие и
се организират при спазване на действащото
законодателство.
(3) Дейностите по ал. 1 се организират за
децата, които посещават детската градина
или училището.
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Чл. 20. Видът на организацията на всяка
група в детската градина или за отделно
дете в случаите на почасова и самостоятелна
организация се определя от директора на
детската градина в съответствие с желанието
на родителите след съгласуване с финансиращия орган.
Раздел III
Форми на педагогическо взаимодействие
Чл. 21. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на
определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни
участници са учителят и детето.
(2) При провеждането на педагогическото
взаимодействие учителите използват игровата
дейност за постигането на компетентностите
по чл. 28, ал. 2.
(3) Детската градина и училището осигуряват игрова дейност във всички видове
организация на предучилищното образование
през учебното и неучебното време.
Чл. 22. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни
форми.
(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се организират в съответствие с прилаганата в детската градина или
училището програмна система при зачитане
на потребностите и интересите на децата.
Чл. 23. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата
ситуация, която протича предимно под формата на игра.
(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време по чл. 12, ал. 1 и
осигуряват постигането на компетентностите
по чл. 28, ал. 2.
(3) Конкретното разпределяне на педаг ог и ческ и т е си т уа ц и и по обра зоват ел н и
направлени я се осъществява в седмично
разпределение.
(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се
разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на
учебната година и се утвърждава от директора
на детската градина.
Чл. 24. (1) Минималният общ седмичен
брой на педагогическите ситуации за постигане на компетентностите по чл. 27, ал. 2 е:
1. за първа възрастова група – 11;
2. за втора възрастова група – 13;
3. за трета възрастова група – 15;
4. за четвърта възрастова група – 17.
(2) Максималният общ седмичен брой на
педагогическите ситуации за всяка възрастова
група не може да надвишава минималния общ
брой по ал. 1 с повече от пет педагогически
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ситуации – за целодневна организация, и с
повече от две педагогически ситуации – за
полудневна и почасова организация.
(3) В детските градини и училищата, които
прилагат иновативни и авторски програмни
системи, максималният общ седмичен брой на
педагогическите ситуации за всяка възрастова
група може да включва до две педагогически
ситуации седмично над максималния общ
брой по ал. 2.
Чл. 25. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя
е от 15 до 20 минути – за първа и за втора
възрастова група, и от 20 до 30 минути – за
трета и за четвърта възрастова група.
Чл. 26. (1) В допълнителните форми на
педагогическо взаимодействие се разширяват
и усъвършенстват отделни компетентности от
посочените в чл. 28, ал. 2, които допринасят
за личностното развитие и за разнообразяване
на живота на детето.
(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя
на групата извън времето за провеждане на
педагогическите ситуации.
(3) Допълнителните форми се организират
както в учебното време по чл. 12, ал. 1, така
и в неучебното време по чл. 13.
(4) Допълнителните форми се организират
по преценка на учителя в съответствие с
програмната система, прилагана в детската
градина, цялостната организация на деня
и с интересите и потребностите на децата.
Г л а в а

т р е т а

СЪДЪРЖ АНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел І
Съдържание на предучилищното образование
Ч л. 27. Пред у ч и л и щ но т о обра зова н ие
полага основите за учене през целия живот,
като осигурява физическото, познавателното,
езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие
на децата, вземайки предвид значението на
играта в процеса на педагогическото взаимодействие.
Чл. 28. (1) Предучилищното образование
създава условия за:
1. цялостно развитие на детската личност;
2. придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения,
необходими за успешното преминаване на
детето към училищното образование.
(2) Компетентностите по ал. 1, т. 2 са
дефинирани като очак вани резул тат и от
възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по
образователни направления:
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1. Български език и литература (приложение № 1);
2. Математика (приложение № 2);
3. Околен свят (приложение № 3);
4. Изобразително изкуство (приложение
№ 4);
5. Музика (приложение № 5);
6. Конструиране и технологии (приложение № 6);
7. Физическа култура (приложение № 7).
Чл. 29. (1) Процесът на предучилищното
образование е подчинен на прилагането на
програмна система като част от стратегията
за развитието на детската градина, съответно
на училището, която се приема с решение
на педагогическия съвет.
(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи
и форми на педагогическо взаимодействие,
подчинени на обща цел.
(3) Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да създава условия за придобиването на
компетентностите по всяко от образователните направления по чл. 28, ал. 2;
2. да отчита спецификата на детската
градина или училището и на групите;
3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на
децата.
(4) В програмната система се включват:
1. под ходи и форми на педагогическо
взаимодействие;
2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие;
3. тематично разпределение за всяка възрастова група;
4. механизъм на взаимодействие между
участниците в предучилищното образование.
Чл. 30. (1) Тематичното разпределение
по чл. 29, ал. 4, т. 3 осигурява ритмичното
и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления по
чл. 28, ал. 2 и включва темите за постигане
на отделни компетентности като очаквани
резултати от обучението, както и методите
и формите за проследяване на постиженията
на децата.
(2) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и
спецификата на образователната среда.
Чл. 31. (1) Държавните, общинските и
частните детски градини, съответно училища,
може да прилагат иновативни и авторски
програмни системи.
(2) Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически ситуации
се придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън образователните
направления по чл. 28, ал. 2.
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(3) Допълнителните компетентности по
ал. 2 се определят в програмната система
по образователни направления и възрастови
групи.
Чл. 32. За постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2, както и за постигането на
допълнителни компетентности не се допуска
задаването на домашна работа и работа с
познавателните книжки вкъщи.
Раздел ІІ
Проследяване на резултатите от предучи
лищното образование
Чл. 33. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите
на съответната група в началото и в края
на учебното време по чл. 12, ал. 1 по образователните направления.
(2) Проследяването на постиженията на
децата за всяка възрастова група се определя от у чителите в съответствие с методите и формите по чл. 30, ал. 1 и отразява
съответствието с очакваните резултати по
чл. 28, ал. 2.
Чл. 34. (1) Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в
дневника на групата.
(2) След изпълнение на дейностите по
ал. 1 учителите информират родителите за
индивидуалните постижения на детето.
Чл. 35. (1) В хода на преду чилищното
образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио.
(2) Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на детската
градина или на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване
на продъл жаващо взаимодействие меж ду
родителите и образователните институции
портфолиото им се предава.
(3) В 14-дневен срок преди края на учебното
време по чл. 12, ал. 1 учителят на съответната
подготвителна група установява готовността
на детето за училище.
(4) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото,
социалното и емоционалното му развитие.
Чл. 36. (1) Детската градина, съответно
училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата
от подготвителните възрастови групи в края
на предучилищното образование.
(2) Удостоверението за задължително пред
училищно образование се издава в срок до
31 май на съответната учебна година.
(3) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на детето за постъпване в първи
клас и в съответствие с очакваните резултати
по чл. 28, ал. 2.
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(4) В удостоверението може да се правят
препоръки за насърчаване и мотивиране за
участие на детето в допълнителни дейности
и/или за включването му в допълнителна
подкрепа за личностно развитие.
(5) Когато здравословното състояние на
детето не позволява постъпване в първи клас
и в удостоверението по ал. 1 са направени
препоръки за включването му в допълнителна
подкрепа за личностно развитие, началото
на училищното образование за това дете
може да се отложи с една учебна година при
условия и по ред, определени в държавния
образователен стан дарт за п риобщаващо
образование.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖ Д У У Ч АСТНИЦИТЕ В ПРЕД У ЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Чл. 37. (1) Предучилищното образование
като процес на възпитание, социализация и
обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.
(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с
децата, учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.
Чл. 38. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите
педагогически специалисти и родителите
създават условия за постигане на целите по
чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране
на положително отношение към детската
градина и училището и мотивация за учене.
Чл. 39. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина,
съответно училището, се осъществяват при
условия и по ред, определени с Правилника
за дейността на детската градина или училището, чрез:
1. индивидуални срещи в удобно за двете
страни време;
2. родителски срещи;
3. присъствие и участие на родителите в
процеса на предучилищното образование;
4. други форми за комуникация.
Чл. 40. Формите на сътрудничество по
чл. 39, т. 3 се определят съвместно от директорите, учителите, другите педагогически
специалисти и родителите.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 1
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
§ 2. Тази наредба влиза в сила от 1 август
2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за
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п ред у ч и л ищ но въ зп и та н ие и под г о т овка
(обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 70 от 2005 г.).
§ 3. В срок до 15 септември 2016 г. детската градина или училището актуализира
и приема своята стратегия в съответствие с
изискванията на чл. 29, ал. 1.
Министър:
Меглена Кунева
Приложение № 1
към чл. 28, ал. 2, т. 1
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА“

І. Общи цели на образователното на
правление.
Чрез образователното нап равление се
извежда на преден план комплексната реализация на речевото развитие на детето от
предучилищна възраст. Една от основните
функции на обучението по това направление
е задоволяването на потребността на детето
от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул
за изграждане на умения за комуникиране и
общуване: готовност за директно и адекватно
на речевата ситуация изразяване.
Образователното направление има за цел
изграждане на нагласа у детето да слуша
активно художествено произведение и да
изразява отношението си към него и към
постъпките на героите в него. Съдържанието
на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана
реч, Речник, Граматически правилна реч, Зву
кова култура, Възприемане на литературно
произведение и Пресъздаване на литературно
произведение.
Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване
на щастливо детство на всяко дете, както и
за изграждане на мотивация и увереност в
собствените му възможности.
Планирането на дейностите по образователното направление гарантира запознаване
с националните ценности и традиции с цел
съхраняване и утвърждаване на националната
идентичност.
Необходимо е да се осигурят условия за
стимулиране на детето към активност в процеса на говорене и слушане, като то: назовава
предмети, признаци, действия и употребява
думите в контекста на изречението; разбира смисъла на думите, които употребява;
конструира различни видове изречения в
ежедневната си реч; произнася правилно фонемите в българския език; проявява култура
на речево общуване.
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ІІ. Очаквани резултати.
Образователно
ядро
Свързана реч

Първа група
Назовава пълното
си собствено име и
възрастта си
Назовава имената
на ч ленове т е на
семейството си

Трета група

Четвърта група

Н а з о в а в а н я к о и Назовава държава- Назовава точния си
роднински връзки та, града и улицата, адрес
в своето семейство на която живее
Притежава необходиНазовава имената
мия речник за описвана възрастните в
не на места и посоки,
детската градина
оп исва и п редс та вя
лесен път или „маршрут“ до вкъщи

Разбира общопри- Разбира инст ру кети изрази
ции
Дава прости обясн ен и я з а с в ои т е
действия

Ра з би ра и в з ема Разбира основния сюу час т ие в ра зг о - жет в различни познавори, свързани с ти текстове
познати теми

Разбира и употре- Участва в диалог
бя ва с т а н дар т н и
думи, използвани
в комуникацията
(по зд ра ви , и звинени я, благодарности)

Проявява култура Съставя устно кратък
на речево общува- описателен текст
не, като изслушва
събеседника

Назовава отделни
характеристики на
играчките, с които
играе
Речник

Втора група

О п и с в а и г р ач к а Описва подробно
по зададени опори даден предмет или
(ц в я т, г о лем и н а , явление
предназначение)

Разказва кратка случка с помощта на учителя по зададени опорни
въпроси

Назовава имена- Назовава правилно
та на близки хора, предмети, лица, явпри ятели, играч- ления, събития
ки и предмети от
близкото обкръжение

Назовава правилно Разби ра и използва
качества/характе- д у м и с аб с т р а к т но
ристики и недос- значение
т ат ъ ц и н а л и ц а ,
предмети, явления,
събития, като използва определения

Произнася думите Използва базов речправилно
ник (съществителни, прилагателни,
глаголи, свързващи думи, местоимения)

Изпол зва яс ен и Упо т ребя ва д у м и и
правилен език за изрази, използвани в
описване на позна- групата и в медиите
ти събития

Г р а м а т и ч е с к и Образува правил- Говори за лични съправилна реч
но м ноже с т в ено бития в миналото и
число на думи и в бъдещето
обратно

Съгласува по род и
число прилагателните и съществителните

Разказва кратки истории, като използва
под ход я щ „вр емеви
речник“

Използва к рат к и Съставя въпроси- Използва п р о с т и Конс т ру и ра слож ни
прости изречения телни изречения
разширени изрече- изречения по нагледна
ния
и словесна основа
Разбира разликата Различава изречение
между дума и из- от текст
речение
Звукова култура Изговаря отчетли- Говори силно или
во думите в общия т и хо, б ъ р з о и л и
поток на речта
бавно, ясно и отчетливо

Произнася правилно думи с фонетични и с правоговорни
особености

Поставя правилно по
практически път ударение на използваните
думи

Определя броя на Определя звука в назвуковете в думата чалото и в края на
думата
Разпознава и използва и нф ормация, поставена на
с т е н и т е (и м е н а ,
дати)

Разпознава и назовава графични знаци на
някои печатни букви,
свързани с наименованията на познати лица
и предмети
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Контролира коор- Демонстрира начални
динацията на ръ- графични умения
ката и окото, за да
развие фината моторика
В ъ з п р и е м а н е Възприема кратки Възприема гатанна литературно приказки
ки, римушки, стипроизведение
хо т ворен и я, п риказки

Назовава основните герои в литературно произведение

Определя ролята на
героите от познати
литературни произведения

Въ зп риема к рат к и п р ои зведен и я
от художествената
литература

Въприема познати
произведения от художествената литература
чрез пресъздаването
им в театъра или в
киното

Описва според основните моменти
в произведението
литературни герои

Илюстрира съдържанието и герои те от
л и т ерат у рн и п роизведения

Разбира съдържа- З а д а в а в ъ п р о с и , Разпознава епизод Определя по илюстранието на к рат к и свърза н и с х у до - от познато литера- ции последователностлитературни
жествен текст
турно произведение та в сюжета на литепроизведения
ратурно произведение
Различава в литературното произведение начало и
край

П р е с ъ з д а в а н е Наизустява според
на литературно възможностите си
произведение
цялостно или част
от кратки стихчета
и римушки

Изразява отноше- Изразява отношението си към по- нието си към литестъпките на даден ратурно произведегерой
ние и към постъпките на героите от
него

Съотнася постъпките
на герои от литературно произведение към
собствения си опит

Казва наизуст стих- Изп ъ л н я ва из ра- Участва в драматизичета, гатанки и ри- зително конкретен ране на приказки и
мушки и преразказ- художествен текст разкази
ва по дадени опори
кратка приказка
И з б и р а и и г р а е Измисля игри по
роли на герои от познати литературпознати литератур- ни произведения
ни произведения

Преразказва приказка
или разказ, като импровизира реплики и
използва подходящи
невербални средства
за комуникация

ІІІ. Насоки за учителя.
Овладяването на езика и развитието на речта се свързват с възможността на децата да обогатяват своята устна реч, да усвоят значението на думите в най-различни ситуации. Дейности
те, свързани с развитието на речта, често се свързват с определен социален опит, като това
допринася за усъвършенстване способността на детето да разширява представите си за света.
Учителите насочват своите усилия към изграждане на среда за стимулиране на игрите като
средство за: обогатяване на детската реч; насърчаване интереса на децата към значението на
думите; стимулиране на интереса към книгите и слушането на кратки художествени текстове;
водене на диалог и участие в него; използване на точен речник и стимулиране на детето да
отделя елементите на формалната и съдържателната страна в процесите на говорене и слушане.
Практическото овладяване на българския език е основа за общуването. Резултатите от развитието на речта правят възможна интеграцията на деца с майчин език, различен от българския,
както и по-натъшната им реализация в училищното обучение. Учителят насърчава конструирането на кратко просто изречение по образец, използването на сегашно, минало свършено
и просто бъдеще време, единствено и множествено число на съществително нарицателно име
и умалителната му форма, съгласуването на прилагателното със съществителното име по род
и число чрез примери и модели.
Посредством литературни произведения се стимулират говорните умения у детето. Дейностите
са подчинени на усъвършенстването на умението за общуване както с деца, така и с възрастни.
Овладяването на българския език е основа за подготвянето на учебно-познавателните умения за обучение в първи клас. Учителите трябва да разглеждат усвояването на езика във взаимовръзка с образователното съдържание по всички образователни направления и да оси гурят
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вътрешно интегриране на целите на българския език в областта на: слушане, говорене, подготовка
за графичните знаци и смислоразличителната роля на думата, сричката и фонемата в говорния контекст, като насърчават дейности, свързани с разпознаване и конструиране на основните граматични
единици и структури: звук, дума, изречение, текст.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум една педагогическа ситуация седмично – за първа възрастова група, в минимум две педагогически ситуации седмично – за втора и трета
възрастова група, и в минимум три педагогически ситуации седмично – за четвърта възрастова група.

Приложение № 2
към чл. 28, ал. 2, т. 2
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИК А“
І. Общи цели на образователното направление.
Образователното съдържание по математика е съобразено с общата цел на предучилищното образование и с целите на обучението по математика в първи клас. Спецификата на образователното
направление е в това, че съдържанието му трябва да осигури формиране на елементарни представи
за основни математически понятия, които се изучават по-късно в училище. От друга страна, математическото обучение стимулира общата познавателна дейност и развива умствените способности
на детето, които са основа за интелектуалното му развитие. Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни количествени, геометрични, пространствени и времеви
представи и умения, систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване,
Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
Основната цел на математическата подготовка е стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и
тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им.
Цели се стимулиране на интелектуалното развитие на децата чрез: изграждане основите на логикоматематическото мислене, развиване на сензорни способности и овладяване на сензорни еталони,
обогатяване на речника и свързаната реч.
Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо
детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.
ІІ. Очаквани резултати.
Образователно
ядро

Първа група

К о л и ч е с т в е н и Брои до три
отношения

Втора група

Трета група

Четвърта група

Бр ои до пе т в Брои до десет в прав Брои до десет в прав и обраправ ред и от- ред
тен ред, отброява предмети
броява предмети
до десет
до пет
Определя реда на О п р е д е л я р е д а н а Определя реда на обект в
обект в редица от обект в редица от пет редица от десет предмета
три предмета
предмета

Различава едно Практически мои много
делира числата
до 5, като използва предмети

О п р ед е л я б р о я н а Определя броя на обекти
обекти до 5 и ги свърз- до 10 и ги свързва със съотва със съот вет ната ветната цифра на числото
цифра на числото

Сравн ява две
предметни групи
(до три предмета) и ги назовава:
толкова, колкото

Подреж да две мно- Сравнява броя на обектите
жества в зависимост (до 10) в две множества
от броя на обектите в
тях (до десет обекта)

Сравн ява две
предметни групи
(до пет предмета)
и ги назовава: поравно, повече и
по-малко

Подрежда редицата на Подрежда редицата на чисчислата до 5
лата до 10
В ъ з п ри е м а с ъ би р а не т о
като прак тическо добавяне, а изваждането като
отнемане на част от група
Измерване

Практически об- Назовава и по- Назовава и показва Сравнява обекти по техни
следва височина- казва дължина на широчината на пред- признаци: дължина, висота на предметите предмети, като мет
чина и ширина
използва дълъг,
к ъ с, п о -д ъ л ъ г,
по-къс
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О п р еде л я ра в - По д р е ж д а т р и
ни по височина п р е д м е т а в ъ в
предмети
възходящ и низходящ ред по височина

Пространствени Оп редел я м ясотношения
тото на предмет
спрямо собственото си местоположение – горе,
д о л у, о т п р е д ,
отзад

Оп р едел я м ястото на предмет
спрямо собственото си местоположение, като
използва близо и
далече

Ориентира се по
основните посоки, като използва напред, назад,
нагоре и надолу
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Подрежда пет предмета във възходящ и
низходящ ред по височина или дължина

Подреж да три предмета
във възходящ и низходящ
ред по височина, дължина
или ширина
Намира мястото на пропуснат обект в сериационна
редица

И з м е рв а д ъ л ж и н а ,
като използва „лентичка“ или друг предмет

Избира мярка (предметна)
за измерване на височина,
дължина и ширина
Сравнява тежестта на предмети по време на игри, като
използва лек/тежък

Определя мястото на
предмети в пространството, като използва
съседство, вътре, вън

Определя пространствените отношени я (вътре,
вън, между, затворено, отворено)

Установява пространст вени от ношени я
между обекти (между
два обекта; между повече обекти; на всеки
спрямо всеки)

Определя взаимното разположение на обекти (над,
под, пред, зад, до, върху,
на и др.)

Оп редел я посок и те
нагоре, на дол у, напред, назад, наляво,
надясно

Описва пространственото
разположение на два предмета един спрямо друг, като
използва отляво, отдясно

На зова ва час т и на
собственото си тяло,
като определя лява/
дясна ръка, ляв/десен крак, ляво/дясно
ухо/око

Използва пространствени
термини за посоки, местоположения, разстояния
и пространствени отношени я (над ясно/на л яво;
на г оре/на дол у; о т п ред /
отзад; близо/далеко; порано/по-късно; редом, по
средата, на върха, горе
вляво; долу вдясно; отпред
вляво и др.)

Ориентира се в дву- Представя графично просмерното пространство транствени отношения
(по план, в квадратна
мрежа, лабиринт)
Врем еви от н о  Разпознава и на- Разпознава и на- Разбира редуването на Познава, назовава и подшения
зовава ден и нощ зовава частите на три денонощия (вчера, режда дните на седмицата
денонощието:
днес, утре)
в тяхната последователност
сутрин, обед, вечер, нощ
Има п редстава Разпознава и на- Ориентира се в по- Познава, назовава и подз а г о д и ш н и т е зовава годишни- следователността на режда месеците на годинасезони
те сезони
сезоните
та, отнасящи се към всеки
сезон
О р и е н т и р а с е Разбира информаци- Познава предназначението
в п о с л е д о в а - ята, която съдържа на часовника като уред за
т е л н о с т т а н а календара
измерване на времето
съби т и я та във
време т о, к ат о
използва в началото – после; порано – по-късно;
преди – след това
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Четвърта група

Равнинни фигури Има п редстава Р а з п о з н а в а и Различава и назовава Свързва по форма обекти
за кръг, квадрат н а з ова ва к р ъг, правоъгълник
от околната среда и познати
и триъгълник
квадрат и триъгеометрични фигури
гълник
Избира назова- Дава примери за Комбинира познати Моделира по образец поната фигура
познати предме- геометрични фигури знати геометрични фигури
ти, които имат
формата на кръг,
квадрат и триъгълник
Продължава алгорит Графично възпроизвежда
мични поредици от геометрични фигури
познати геометрични
фигури
ІІІ. Насоки за учителя.
Спецификата на предучилищната математическа подготовка е в това, че съдържанието є трябва да
обезпечи преди всичко формиране на основните математически представи, върху които ще се овладеят
математическите знания в училище и ще се стимулират умствените способности на детето, които до
голяма степен ще определят по-нататъшното му развитие и адаптиране към училищното обучение.
Още от първа възрастова група акцентът трябва да се постави върху развиващото обучение: задачите за възпитанието и социализацията на децата да се реализират на базата на конкретен образователен материал, който е основа за формиране на похватите за умствена дейност. Важното е не
просто натрупване на знания, а овладяване на умения за прилагането им. За да се развият умствените
способности на детето, то трябва да бъде научено да отделя основните параметри на обекта и неговите отношения. Затова работата на учителя е да насочва децата към: систематизация на обектите
по техните външни свойства; точно възприятие на самите обекти и откриване в тях на прилики и
разлики; решаване на мисловни задачи за установяване на количествени, пространствени и времеви
връзки, откриване на причинни зависимости, описване на свойствата и отношенията.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум една педагогическа ситуация седмично – за първа и втора възрастова група, в минимум две педагогически ситуации седмично – за
трета подготвителна група, и в минимум три педагогически ситуации седмично – за четвърта подготвителна група.
Обучението по математика запазва игровия си характер във всички възрастови групи. Образносимволичният характер на игрите и упражненията позволява те да се използват като средство за
развиване на въображението, нагледно-образното мислене, овладяването на знаковата функция на
съзнанието и формирането на предпоставки за развитие на логическо мислене. Емоционалната наситеност на игровата дейност с математическа насоченост и личностният смисъл на игровото взаимодействие съдействат за развитие на емоционално отношение към света, развитие на самосъзнанието
и осъзнаване на себе си като индивид със свое място сред другите.

Приложение № 3
към чл. 28, ал. 2, т. 3
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ОКОЛЕН СВЯТ“
І. Общи цели на образователното направление.
Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми на поведение,
дейност и живот в света, които демонстрират природо-социалното единство. Чрез образователното
направление се реализира педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси – изграждане на адекватна представа за окръжаващата близка социална среда, придобиване на
култура на поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска игрова дейност като
предпоставки за готовността за училище.
В тази възраст детето избира какво ще разгледа и ясно показва какво все още не привлича вниманието му. Затова и „картината за света“ на всяко дете е несъвършена и непълна – тя е резултат
от учудване, но същевременно и от систематизиране на опита чрез педагогическите ситуации, чрез
които опознава ярки и емоционално привлекателни обекти и предмети.
Приоритет на направлението са социалните умения, които да се трансформират под влияние на
когнитивните умения при опознаването на света. Цялостният характер на преживяванията се изменя
под въздействието на специфичното придобиване на социален опит в педагогическите ситуации и в
самостоятелната игрова дейност. Дейностите по образователно направление са подчинени на целта
за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност
в собствените му възможности. При планирането на дейностите се осигурява запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.
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Целите на направлението са свързани с разнообразни начини за успешно свързване с другите.
Партнирането на учителя е изградено върху емоционалните отношения с децата, предполагащо позитивното настроение и искрената радост от съвместната дейност. Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни представи и умения за околния свят, систематизирани
в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда,
Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.
ІІ. Очаквани резултати.
Образователно
ядро

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

Са м оу т в ъ р ж  Разпознава обра- Определя полово- Изразява привързаност Партнира на учителя и
даване и общу за си и назовава ролевата принад- към деца и възрастни в си сътрудничи с връстване с околните пола си
лежност на члено- семейството и в близко- ници
вете на семейство- то си обкръжение
то и на рода си
Описва себе си, Описва собственик а т о н а з о в а в а те си преживявания
името си и посоч- и постъпките си
ва близк ите си
приятели, както
и предпочитанията си към облекло и играчки
Изразява п рив ър з а но с т к ъм
ч ленове на семейството

Спазва правила за общуване по двойки и в
малки групи от връстници

Взаимодейства с възрастни и връстници, като
отчита настроението им
и свързва това настроение с причини, които го
пораждат

Назовава отговор- Разбира семейните от- Има конкретна предстаности на близките ношения и мястото си ва за „социалната роля“
си към него и свои в семейството
ученик
отговорности към
тях

Д е м о н с т р и р а Посочва съиграчи,
п р ед поч и т а н и я като се съобразява
к ъ м м я с т о з а с темата/замисъла
игра, играчки и
съиграчи

Изразява взаимопомощ Разбира разликата межв игри по двойки и в ду ролеви и реални взамалки групи. Сравнява имоотношения
действията си с тези на
другите и активно взаимодейства с възрастни
и връстници

Има конк рет ни
представи за деца
с различия и съдейства на другите
в процеса на самоутвърждаване

Има конкретни пред- Проявява толерантност
стави за проява на до- към деца и възрастни с
верие и толерантност различия
към другия

Участва в игри с Създава приятел- Р а б о т и п р о д у к т и в - Демонс т ри ра вс е по други деца
ства
но в пат н ь ор с т во и голяма независимост и
екипност
увереност
Посочва това, ко- Изразява причини Осъзнава различните Изразява собствените си
ето харесва или за това, което ха- чувства
мисли ясно и конкретно,
не харесва
ресва и не харесва
взема предвид идеите на
другите
В з е м а у ч а с т и е Дава идеи за игра Под д ърж а и н т е р е с а Избя г ва конфл и к т и т е
в игри и играе
към играта
и при необходимост ги
с радост и удоразрешава
волствие
С о ц и а л н а и Различава сгра- Разбира функциите
з д р а в о с л о в н а дите на дома и на и предназначенисреда
детската градина ето на предмети,
които ползва ежедневно
Споделя играч- О п и т в а е м о ц и о ки и пособия с на л но да свърже
децата
желани ята си с
възможностите на
другите за осигуряването им

Разбира предназначението на обществени
сгради в близка среда
(поликлиника, училище, поща, театър, парк,
лунапарк)

Има представи за училището – класна стая,
обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика

Обясн я ва а дек ват н и Изразява своето право
норми на поведение на избор и инициатива
спрямо познати и не- сред другите
познати за него лица
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Трета група

Четвърта група

Назовава игрови Комбинира игрови
средства, роли и средства и материправила
али за постигане на
игрови цели

Обяснява диференцирано предназначение
на игрови съоръжения
и материали за подвижни и щафетни игри

Избира игрови действия
съобразно особеностите
на играчките, предметите за игра и игровата
ситуация

Знае правилата Показва познаваз а п ът у в а н е в не на правилата на
автомобил, като пресичане на улица
използва детско
столче

Показва познаване на
правила за движение по
улицата, по коридора,
на ескалатора

Разбира и демонстрира
необходимото различно
поведение и спазване
на правила, когато е на
улицата, в заведението
за хранене, на мястото
за отдих, на мястото за
развлечение

Познава средства
за хигиена и начини на използването им

Назовава и спазва
е лемен т арн и х игиенни правила и
зд ра вословен режим през деня

Позна ва п ра ви ла за Сравнява състояние на
собствена защита на здраве и на болест
здравето и за здравословно хранене

Познава професии, свързани с
г ри ж ите за децата в детската
градина

Има представа
за професиите на
своите родители и
това, че работят,
за да са полезни
и да се грижат за
семействата си

Има представа за професии от близкото му
обкръжение – образование, медицина, услуги и др.

Разпознава професии от
различни области и тяхното значение за живота
на хората – ст рои телство, сигурност, обществен транспорт и др.

Културни и на Назовава лични Отбелязва в каленциона лни цен празници
дар на празниците
ности
рождени и именни
дни на деца в групата

Поздравява по повод
на конкретен празник,
като се стреми да спазва обичаи в общността

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и
традиции

Знае и ме т о на Оп редел я нац ио - Разпознава национал- Разпознава националния
страната ни
налността си
ния флаг
химн и реагира, като
и з ра з я в а н а ц ион а л н а
гордост и отдава почит
Демонстрира готовност и желание за у част ие
във фолк лорни
празници и игри

Разпознава битова
и празнична среда и
показва готовност и
умения да се включи в подготовката
на честването на
националния празн и к , на знач и м и
офи ц иа л н и п разници, както и на
местни празници
на общността

Разбира и спазва основните елементи от протокола на поведение
при честване на националния празник, както
и на лични, фолклорни,
официални празници

Сравнява предмети, които са част
от фолк лорната
празнична среда, и
използва поздрави
при употребата им
(мартеници, к итки, венци, тояжки,
маски и др.)

Свързва традиционни
ритуали със съответните празници на общността (напр. Коледа,
Великден и др.)

Свързва конкретни празници и чествания със
съответните личности и
събития (3 март, 24 май,
18/19 февруари, 2 юни)

Светът на при Н а з о в а в а д о - Описва диви и до- Описва начина на хра- Има представа за прородата и него машни животни м а ш н и ж и в о т н и нене на познати жи- мените в поведението
вото опазване и техните малки (тя ло и негови те вотни
на някои животни в разчасти)
личните сезони
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Познава основни Пресъздава чрез модежизнени потребно- ли животни и местости на животни от обитаването им
близката среда

Свързва ж ивотните и
техните природни семейства – ято, стадо, рояк
и др.

Разбира необходимостта от грижи за
растенията и животните

Обясн я ва п ри р одо з ащитната дейност на човека и грижите за чиста
природна среда

Посочва грижите, които трябва да се полагат
за растения и животни
от близкото обкръжение

Назовава плодо- Различава плодове Има конкретни пред- Разбира потребностите
ве и зеленчуци и зеленчуци, като стави за сезонни пло- на растенията през разги класифицира в дове и зеленчуци
личните сезони
предметни игри по
нагледни признаци

Назовава в природ н и к ар т и н и
метеорологичното време като
сл ън чево, д ъждовно, снежно

Проявява желание
да се грижи за растенията в природния кът и на двора

Разби ра н у ж дата на Назовава поне едно услорастенията от вода за вие за живот и развитие
ра зви т ие т о и м и г и на растенията
полива

Познава типични
признаци на времето в п ри родна
местност и сезона
(дъжд, сняг, град)

Сравнява картината на
времето чрез метеорологични промени в два
сезона

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява
промени в сезона/местността

Разпознава Слънцето, Луната и звезди т е в п ри родни
картини

Познава някои правила
за безопасност при поледица, буря, наводнение, силен снеговалеж
и пожар

Описва природозащитни
инициативи на деца и
възрастни по опазване
на природата

ІІІ. Насоки за учителя.
В образователното направление се систематизират цели, образователно съдържание и очаквани
постижения, конкретизирани чрез образователните ядра. Учителят осигурява в ситуацията връзка
между образователни ядра, което съответства на систематизирането на детския опит при ориентирането в околния свят. Формулировката на теми трябва да е обща и условна, да произтича от нагласата
и светоусещането на детето като субект и център във взаимодействието, да провокира отношение в
съответствие с очакваните резултати в направлението. Това го поставя в основата на интегрирането с
другите направления не като интегративни връзки, а като познавателна основа за „картината на света“.
Педагогът трябва да отделя много повече време и средства в това отношение, отколкото за реализиране на дадената тема – може да пробуди асоциации за лични случки, за вникване в преживяването на детето, което ги споделя. Ценно е да се възпитава у другите деца необходимостта от лично
отношение към преживяното. Така доверието и толерантността към другия подготвят сигурността
в близката социална общност. Реализират се уменията на детето да се вглежда, да се концентрира,
да избира основания за дискусия, да прави опити за предположения, които водят до умението му да
съгласува гледната си точка с другите.
Определянето на постиженията на децата се осъществява при непринудено възприемане на инструкцията под форма на позната за детето игрова дейност.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум една педагогическа ситуация седмично – за първа възрастова група, и в минимум две педагогически ситуации седмично – за втора
възрастова група и за подготвителните групи.
Учителите насочват своите усилия към организиране на игрова дейност, която да стимулира детската любознателност, емоционалност, инициативност и творчество. Учителят осигурява подходяща
игрова среда, както и игрови средства в съответствие с очакваните резултати по това образователно
направление.
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Приложение № 4
към чл. 28, ал. 2, т. 4
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
I. Общи цели на образователното направление.
Образователното направление „Изобразително изкуство“ е насочено към разгръщане на
разнообразни изобразителни дейности. Много по-системно детето се включва в познавателни,
изобразителни и творчески дейности за подготовка за училище, като умения за решаване на
индивидуални и групови задачи, планиране и др. Целенасочено се овладяват графични умения
и детайлизация при подготовка на ръката за писане. По-задълбочено е и запознаването с приложно-декоративно изкуство и скулптура.
Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените
му възможности.
Децата усъвършенстват уменията си да пресъздават обекти и явления от действителността
чрез рисуване и оцветяване. Започват и по-активното включване в дейности по художествено
конструиране и моделиране. Акцент в образователното направление е развитието на творчеството и работата в екип. Чрез образователното направление се изграждат у детето представи,
умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата го среда. Развиват се както общи, така и специфични възприятия и умения на децата,
чрез които те изразяват своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете около тях.
Изобразителната дейност обогатява естетическите чувства и преживявания на децата от
най-ранна възраст. Чрез организираната и системна работа по образователното направление
децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра – Художест
вено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.
При планирането на дейностите при възможност се осигурява запознаване с националните
ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на националната идентичност.
II. Очаквани резултати.
Образователно
ядро

Първа група

Ху доже с т в ено
възприемане

Познава и назовава обекти при
разглеж да нет о
на картини,
и л юс т ра ц и и и
произведения на
народното творчество

Втора група

Трета група

Четвърта група

Познава и назо- Разглежда и описва произвевава видове изоб- дения на различните видове
разителни мате- изобразителни изкуства
риали

Изгражда представи
за творби на изящните и приложнодекоративните изкуства

Ра зпо зн а в а о б - Има представа за народни
рази на познати обичаи и свързаното с тях
обекти в достъп- изобразително творчество
ни художествени
творби

Изпълн ява изобрази т ел н и за дач и
по впечатления от
творби на изобразителното изкуство

Повтаря пунктирана линия
в различни изображения на
предмети, без да излиза от
линията

Възпроизвежда фигура, знак, прави и
криви линии, елементи от знаци

Изобразите л
ни материа ли
и техники

Използва и съчетава различни
изобразителни материали
(молив, пастел, бои)
А п л и к и ра о б раз, като използва г о т ови
изрязани форми

А пликира, като Умее да апликира двуслойно И з п о л з в а м н о комбинира разгослойно апликиралични елементи,
не при изпълнение
пол у чени чрез
на изобрази телни
изрязване и отзадачи
късване

Ритмично рисува хоризонтални, вертикални
и нак лонени
линии с черни
и цветни материали

Използва декоративни елементи и
съчетава цветове
при украса на детски творби от областта на народното и приложното творчество

Използва безопасно различни видове
материали и пособия за изобразяване
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Манипулира с Моделира обем- Изработва колажи от различни
пластичен ма- ни образи и при- материали, маски, елементи на
териал
дава характерни украшения и предмети от бита
детайли и особености, като използва различни
пластични материали
Изобразително Има представа
творчество
за характерните
особености на
изобразяваните
обекти и явления
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Използва материали и техники за
конструиране и моделиране

Показва компо- Композира пана, украса за Избира конкретна
зиционни умения празник, декори за театър
т ема и я изобраза подреждане и
зява при рисуване,
изобразяване на
апликиране и модепространството
лиране
Изобразява обек- Умее да изобразява
ти чрез крива за- характерна поза или
творена линия и движение
кръгла форма

Пресъздава обекти
и явления от действи т ел но с т та ч р е з
рису ва не и оц ве тяване

Избира средства Декорира свобод- Създава илюстрации по люза изобразяване но, като използ- бими приказки самостоятелно
ва ст и лизирани или в екип
образи

Пресъздава впечатления и преживявания с различни
изразни средства

Създава образи Умее да изгражда Рисува фантазни образи по
от различни по тематични рисун- филми, приказки, по музика
форма и големи- ки по общ проект и др.
на части

Планира последователността на действията и използването на различни материали и техники
при изпълнение на
изобразителни задачи самостоятелно
или в група

III. Насоки за учителя.
В ситуациите по изобразително изкуство децата получават знания за най-общите особености на
произведенията на живописта, графиката, скулптурата и приложното изкуство. Разпознават познати
произведения на изобразителното изкуство и материалите, с които се изграждат. Децата придобиват
начални познания за средствата, с които се постига художествена изразителност, например детайлизация, декорация, цветови съчетания и др. Изгражда се усет за подбор и съчетаване на цветове
и форми. Запознават се и се използват основните техники за рисуване, апликиране и моделиране.
Децата се включват в дейности, при които усвояват умения и техники за изграждане на образи
по представа, памет, впечатление и наблюдение. Те са стимулирани да изразяват емоционално и
оценъчно отношение към резултатите от собствената си изобразителна дейност и тази на другите. В
ситуациите по изобразително изкуство те се ориентират в изобразена действителност и диференцират
отделни образи и елементи. Учителят организира дейности за усъвършенстване на уменията за планиране на изобразителната дейност. Развива се творческото въображение на детето. Важен акцент е
и формиране на умения за създаване на картини от изходни елементи и умения за ориентиране във
визуално-информативна среда.
Учителят осигурява подходяща игрова среда, както и игрови средства в съответствие с очакваните
резултати по това образователно направление. Много от дейностите по изобразително изкуство могат
да бъдат пренасяни в други образователни направления, например подготвяне на украса за празник,
събиране на различни природни материали, разказване на приказка и илюстриране на части от нея
и др. Учителите насочват своите усилия към организиране на игрова дейност, която да стимулира
детското въображение и творчество.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум две педагогически ситуации седмично за всяка възрастова група.
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Приложение № 5
към чл. 28, ал. 2, т. 5
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МУЗИК А“
І. Общи цели на образователното направление.
Образователното направление предпоставя осъществяването на широк кръг дейности, в основата
на които е емоционалната активност на децата. Тук са маркирани и проблемни акценти с оглед на
социалната, познавателната и музикално-артистичната подготовка на децата за постъпване в първи
клас. С оглед на това направлението залага на заучаване на по-голям брой песни, както и импровизиране на инструментален съпровод на песен. Развитието и обогатяването на речта на децата се
свързват и с определяне звучността на музика с използване на няколко понятия. Отделено е внимание
на връзката с българския фолклор чрез изпълнение на елементи на право хоро, ръченица и някои
народни обичаи. Усетът за темпо и динамика в музиката се основава на реагирането на децата при
звучаща музика, в която ясно се очертават темпови и динамични промени.
Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо
детство на всяко дете и формиране на лично отношение към музиката като изкуство, както и за
изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.
Чрез съдържанието по образователни ядра Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи
на музикалната изразност се постига развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стимулиране на интереса
и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да є се радват и да я преживяват. При планирането
на дейностите се осигурява запознаване с националните ценности и традиции с цел съхраняване и
утвърждаване на националната идентичност.
ІІ. Очаквани резултати.
Образователно
ядро

Първа група

Възприемане

Втора група

Трета група

Четвърта група

Разпознава музикално произведение от
посочени две познати произведения и го
свързва правилно със
заглавието му
Разпозна ва визуа лно музикалните инст ру менти пиано и
цигулка

Свързва всяко от две Разпознава три познапосочени познати му- ти (слушани) музикалзикални произведе- ни произведения
ния със съответното
заглавие

Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в солово
изпълнение
Характеризира звученето на музика, като
използва едно-две определения
Възпроизвеждане Пее до три на- Въ зп роизвеж да меу ч е н и к р а т к и лодия според индипесни
видуалните си възможности
Сви ри под ра жателно на детски ударни
м у зи к а л н и и нс т рументи равни тонови
трайности

Разпознава тембъра Р а з п о з н а в а м а р ш ,
на тромпет и гайда валс, хоро и ръченица
в солово изпълнение

Разпознава визуа лно м узикалните инструменти акордеон
и тъпан

Музика и игра

Разпозна ва визуа лно музикалните инст ру мен т и т ромпет
и гайда

Разпознава визуално
музикалните инструменти китара и тамбура

Различава ролите на Влиза в ролята на пепевеца, на музиканта вец, музикант и слуи на слушателя
шател
Пее до четири различни по тематика
песни от репертоара
на детската градина
Използва детски музикални инструменти, за да възпроизведе
позната мелодия

Пее до пет научени
песни

Импровизира танцови стъпки и движения
на маршова, хороводна и валсова музика,
както и съвременни
танци

Импровизира танцови
стъпки и движения на
раз л и ч на по хара ктер и националност
музика

Импровизира елемен т ар ен с ъп р ов од
с детски музикални
инструменти по собствен замисъл или със
задача от учителя
Изпълнява на фона Изпълнява серия от Спазва хореографията
на зву чаща м узика повтаря щ и с е ри т - п ри изп ъ л нен ие на
движения в кръг, в мични движения като танц
редица и по двойки елементи от танц

Изпълнява ритм и чни дви жения в кръг и в
редица – хванати за ръце и един
зад друг
Марширува на Отразява двигателно,
подходяща му- според възможностизика
те си, темпови промени на музика
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ВЕСТНИК
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Разграничава високи Отличава солово от Разпознава детски и
и ниски тонове на ос- оркестрово изпълне- мъжки гласове
новата на съпоставяне ние
Различава бързо-бав- Реагира на темпови Реагира на динамични
но в музика при съ- промени (бавно-бър- промени (силно-тихо)
поставяне
зо) на звучаща музика в музика

ІІІ. Насоки за учителя.
Изборът на музикален репертоар е предмет на тематичното разпределение за децата от всички
възрастови групи. От друга страна, чрез музиката (песни и инструментална музика) се осъществява
музикалното възпитание, което допринася за цялостното развитие на децата. Така те ще натрупват
музикално-слухови представи за многообразието в музиката и за нейното функциониране в обществото; слуховият им опит ще се обогатява с различна по облик, интонация, стил и жанр музика.
Основната дейност в детската градина е пеенето, като не бива да се поставят непосилни задачи
и изисквания към детето в тази област. Основното е децата да пеят с желание и радост, да усещат
по свой начин посланието на музиката. Всички изисквания по-нататък могат да бъдат единствено
препоръчителни. Музиката и играта са свързани чрез възможностите, които дават на детето за избор
на роля или партньор за изразяване. Ето защо учителите насочват своите усилия към организиране
на игровата дейност, която да стимулира детската емоционалност и инициативност.
Свиренето с детски музикални инструменти и движенията с музика също следва да носят на децата
радост и желание за музициране. Тук могат да се проявяват в някои случаи още по-ярко индивидуалните възможности и желания на децата. Дейността слушане на музика е свързана преди всичко
с ангажиране на слуховото внимание на децата и провокиране на интерес към нея. Поставянето
на задачи, дори и съвсем елементарни на пръв поглед, но поднесени интонационно интригуващо от
педагога, е сполучлива форма за успех.
Дадена музика може да предизвика различни асоциации у всеки – всяко дете съпреживява и отразява
по свой начин посланието на музикалната творба. Освен това по отношение на една и съща музика
различните хора, дори и децата в тази възраст, могат да изразят различни мнения, дори оценки, и
никой не бива да си присвоява правото да определя като „невярна“ или „лоша“ дадена музика. Затова
още от най-ранна възраст следва да се насочва вниманието на децата, че в културата, в изкуствата и в
частност в музиката всеки човек има право на свой личен вкус и предпочитания, но трябва да зачита
и уважава избора на другия. Най-важната задача на педагога е да активизира и развива постоянно
не някакви умения за възпроизвеждане на факти, а освободеното от задръжки мислене на децата.
Мислене, което особено в детската възраст се свързва с фантазията и въображението.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум две педагогически ситуации седмично за всички възрастови групи.

Приложение № 6
към чл. 28, ал. 2, т. 6

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ“
І. Общи цели на образователното направление.
Образователното направление „Конструиране и технологии“ включва както редица манипулатив
ни и практически умения, така и важни познавателни умения в подготовката на детето за училище.
Например работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по малки
проекти, пренос на знания и др. Дейностите по образователното направление са подчинени на целта
за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност
в собствените му възможности.
Обособена е и работата по първоначално запознаване с техниката – инструменти, машини, които
децата срещат и използват като модели и играчки на транспортна и строителна техника и домашни
уреди. Децата са насочени да разбират ролята им в живота на хората и някои правила за безопас
ност. Препоръчва се по-голям дял на самостоятелността в конструктивно-техническата дейност,
както и работата по собствен замисъл, вкл. подбиране и комбиниране на подходящи и разнообразни
материали и инструменти.
Предложени са възможности за началното развитие на инициативността и предприемчивостта и
дигиталната компетентност, като се формират умения за работа в екип, планиране, представяне и
осъществяване на идеи и малки проекти. Създават се условия за първоначално запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии.
ІІ. Очаквани резултати.
Образователно
ядро

Първа група

Конструиране и Възпроизвежда
моделиране
показана от учителя последователност за създаване
на модел

Втора група

Трета група

Четвърта група

Разбира и следва
поетапно демонс т ри ра н и у к азания при създаване
на модел

Изработва модел или
изделие, като следва
инструкции на учителя, от снимки или
технически рисунки

Самостоятелно довършва модел по образец,
като подбира разнообразни материали и инструменти
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Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

Сгъва, залепва и
нанизва с помощта
на учителя елементи за създаването
на модел

Изработва под
указанията на учителя модел, като
изрязва, сгъва и
залепва елементи

Изработва по образец
и собствен замисъл
модели и издели я,
като подбира и комбини ра под ход ящ и
разнообразни материали и инструменти

Предлага, представя и
обяснява идея или решение при изработване
на модел

Включва изработе- Оценява по зада- Оценява по различни играчки в игро- дени 2-3 критерия н и п р ед в а ри т е л но
ви дейности
изработени моде- зададени критерии
ли и ги включва собственоръчно нав игрови дейности п ра вен и модел и и
ги включва в игрови
дейности

Оценява по собствени
критерии модели и изделия и ги включва в
игрови дейности

Обработване на Има представа за
материали, съе хартия и природни
диняване и свърз материали
ване

Различава хартия,
текстилни и природни материли в
различни изделия

Прави подходящ избор на хартия, картон, природни и текс т и л н и мат ериа л и
при изработване на
модел или изделие

Подбира и използва хартия, картон или текстил в
зависимост от свойствата им, когато при изработката на модел или
изделие прилага късане,
залепване, намокряне,
намачкване, оцветяване

К ъ с а х а р т и я н а Ре ж е с н ож и ц а Използва ножица за Реже хартия и картон,
ленти
харт и я по очер- рязане на хартия и като използва шаблон
тана права линия други хартиени материали по права, крива и начупена линия
Л е п и х а р т и е н и Съединява отря- Сгъва хартия и кар- Прегъва последователно
ленти върху лист з а н и с н о ж и ц а тон по ориентири
няколкократно хартия
елементи чрез заи картон
лепване
Промушва конци и Свързва чрез на- С в ър з в а , к ат о и з - С ъ ед и н я ва елемен т и,
прежда през отвор низване и прому- ползва допълнител- като залепва, преплита
шване
ни елемен т и, като и завързва
пластилин, кламер,
сламка и др.
Грижи и инициа Има представа за
тивност
ви дов е т е д р ех и ,
тяхното предназначение и подреждане

Стреми се да пази, Познава правила за Познава начини за сачисти и подрежда запазване на дрехите мообсужване вкъщи и
дрехите и обувки- чисти и спретнати
в детската градина
те си по указание

Облича се и съ- Стреми се да об- Облича се и се съ- Стреми се да се облича,
блича с помощта л и ча и с ъбл и ча блича самостоятелно к ат о за коп ча ва и зана възрастен
дрехите си по укавързва
зания
Подрежда прибор Подбира прибори По л з в а с а м о с т о я - Спазва правила за кули салфетка за хра- за хранене
т е л но п ри б о ри з а тура на хранене и сернене по указания
хранене, сервира и виране
отсерви ра отделни
ястия с помощта на
възрастен
Има представа за
изиск ва н и я та за
безопасност и чистота

Подрежда местата за занимания,
игра, сън и хранене с помощ та
на възрастен

Следва указания при
подреж дане и подд ъ рж а н е н а р ед а ,
чистотата и естетическия вид на занималнята

Самостоятелно подрежда и поддържа реда, чистотата на личните си
вещи, играчки и материали вкъщи и в детската
градина

Изс л у ш ва и из бира едно от няколко възможни
решения

П р е д л а г а и д е и и Участва в малък общ
участва в провежда- проект в детската грането на малко със- дина
т е за н ие, и г ра и л и
дейност в детската
градина
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Приема сътрудни- Има представа за Стреми се към съ- Сътрудничи с другите
чес т во с деца и лично участие в т р у д н и ч е с т в о п р и при работа по общ завъзрастни
общите дейности съвместна дейност
мисъл
на групата
Техника

Има представа за Сравнява пътнииграчки на отдел- чески, товарни и
ни превозни и то- превозни средства
варни средства

Различава превозните средства спрямо
мястото на придвижване

Посочва важни за децат а п ът н и зна ц и на
кръстовище и обяснява
нормите за безопасно
придвижване по пътна
маркировка

Различава инструменти, които
използва в своята
дей нос т – че т к а,
молив, прибор за
хранене и др.

Има представа за ролята на техниката в
играчки с батерии,
светлини, звук, компютри и др.

Има представа за предназначението на някои
дома ш н и елек т роу реди и правилата за без
опасност

Ра з л и ча ва ус т р ойства за комуникация
и информация – телефони

Познава отделни възможности на устройства
за комуникация и информация

Има представа за
устройства за информа ц и я и ко м у н и ка ц и я – т елеви з и я , ау д ио устройства

ІІІ. Насоки за учителя.
Дейностите за постигане на резултатите по това образователно направление са ориентирани към
възпроизвеждане на последователно показани от учителя операции, дейности, движения, техники за
създаване на модел или макет. Практическата работа се насочва към поетапно демонстрирани от
учителя и представени чрез образец указания за изработване на опростени изделия от познатата на
детето среда – превозни средства, мебели и уреди, играчки, животни и др.
Учителят дава конкретни насоки към децата за самостоятелно оформяне на елементи и обработване
на хартия и картон. Препоръчват се разнообразни упражнения в рязане по различни линии. Децата
започват да изрязват печатни разгъвки на различни опростени изделия. Когато е възможно, трябва
да започне и по-системното използване на информационните технологии предимно за онагледяване
на обучението или играта. Могат да се предложат разнообразни дейности за различаване на устройства за комуникация и информация. Учителите насочват своите усилия към изграждане на среда за
стимулиране на игрите като средство за обогатяване на детския опит.
Предвиждат се дейности за изработване на модели, макети, изделия по указания, образци и техни
чески рисунки. Предлага се работа с популярни материали, като хартия и картон, текстил, отпъдъчни
и природни материали. Формират се първоначални умения за рязане, прегъване, залепване, свързване,
украсяване и др., както и представи за някои знаци и правила в конструирането и моделирането. Важ
но е учителят да създава повече условия за работа по собствен замисъл или обща идея в групата,
например малък проект за украса, дрехи за кукли, декори и др. Децата се насочват към по-активно
участие в процеса на малки проучвания, планиране и подбиране на материали и инструменти в процеса на конструиране и моделиране.
Препоръчва се, където е възможно, и включването на мултимедия за представяне на модели, изделия и отделни технологии за тяхното изработване. Децата се включват в разнообразни дейности,
в които изпълняват поставените им задачи, стремят се към успех и самоутвърждаване. Разширяват се
уменията за оценка и самооценка, като се добавят и критерии, предложени от детето.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум една педагогическа ситуация седмично – за първа и втора възрастова група, и в минимум две педагогически ситуации седмично – за
подготвителните групи.

Приложение № 7
към чл. 28, ал. 2, т. 7
ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСК А КУЛТУРА“
I. Общи цели на образователното направление.
Целевата ориентация на стандарта по образователното направление е комплексното развитие на
детето от предучилищна възраст: добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност;
потребност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност; игрови
и комуникативни умения в игровата двигателна дейност. Дейностите по образователното направление
са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на
мотивация и увереност в собствените му възможности.
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Очакваните резултати за това направление са: съответстващо на възрастта ниво на двигателните
способности и функционалните възможности на организма; умения за комбиниране на приложните
движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия; познания за спортове,
спортни съоръжения, пособия и екипировка; положително отношение към двигателната активност,
здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.
II. Очаквани резултати.
Образователно
ядро

Първа група

Втора група

Трета група

Четвърта група

Е с т е с т в е н о Придви ж ва се саприложна дви мостоятелно и оргателна дейност ганизирано в група
със и без водач от и
към предварително
определени ориентири и посоки

Строява се един
за д д ру г и ед и н
до друг по права
лини я, в к ръг и
обратно със и без
захващане на ръцете. Придвижва
се чрез ходене в
общ темп и ритъм

Строява се от разп р ъ снат с т р ой в
колона, ред и ца,
в кръг и обратно.
Придвижва се чрез
ритмувано ходене
по предварително
определен метричен размер

Строява се и се престроява в колона, редица, кръг
и обратно със смяна на
посоката и темпа. При
движва се чрез маршируване и спазва точно устни
указания

Придвижва се чрез
ходене с малки крачки, с големи крачки,
на пръсти, пети и
назад с различни положения и движения
на ръцете

Придвижва се чрез
ходене в разпръснат строй, в колона
с престрояване в
кръг и обратно, със
смяна на посоката

Придвижва се чрез
ходене в коридор
над и между ниски
препятствия, в различно темпо, в зигзаг и странично с
догонваща крачка,
с високо повдигане
на коленете

Придвижва се чрез ходене равновесно по тясна
повърхност (пейка) с изпълнение на равновесни
стоежи, обръщане, пресечни стъпки, отскок до
полуклек

Придвижва се чрез
бягане в различни
посоки и редувано с
ходене. Бяга в коридор до определна цел

Придвижва се чрез
бягане в разпръснат строй, в колона, със смяна на
посоката и темпа.
Бяга в права посока и зигзаг

Придвижва се чрез
бягане в права посока и зигзаг над
и между различни
преп ятстви я. Изпълнява насрещно
бягане единично и
по двойки

Изпълнява комбинации
от различни видове бягане
с други естествено-приложни движения. Изпълнява насрещно бягане с
разминаване в редици.
Бяга за постижение

Подскача с два крака
нам яс т о и с п ри
движване. Скача на
дължина от място,
в д ъ л б оч и н а – о т
високо на н иско
и за достигане на
предмет, окачен на
височина

Изпълнява подскоци с придвижване
нап ред. Скача в
д ъ лбочина – от
ниско на високо.
Скача и прескача
ниски препятствия
с един и два крака

Изпълнява подскоци с ляв и десен
крак.
Скача от ниско на
високо, съчетано с
отскачане от един
и два крака.
Скача на дължина
и височина със засилване, с въженце с два крака на
място

Изп ъ лн ява подскоц и с
един крак и с придвижване напред. Скача с въженце с придвижване напред,
на дължина и на височина
със засилване, в дълбочина (върху постелка) от
височина 40 см

Търкаля/хвърля отдолу плътна топка
(1 кг) с две ръце,
гумена топка с една
и две ръце свободно
и към цел, между
деца в кръг

Хвърля с две ръце
отдолу напред и отгоре напред гумена
топка, с една ръка
малка топка във
вертикална цел и
в далечина

Хвърля вертикално
нагоре и опитва да
лови малка гумена
топка (с една ръка,
със смяна на ръцете), подава и лови
г у мена т оп ка по
двойки

Хвърля малка гумена топка с една ръка отгоре в
далечина, плътна топка
(1 кг) с две ръце над глава,
гумена топка с две ръце
от гърди и отгоре в повдигната хоризонтална цел

Катери се по наклонена и вертикална
стълба (катерушка)
със стъпване с двата
крака на всеки напречник.

Катери се по невисока катерушка
и сяда върху нея.
Свободно се прекатерва над уред с
височина до 40 см.

Катери се по висока катерушка или
гимнастическа
стена със странично хоризон та л но
придвижване

Катери се с кръстосана
координация по диагонал
на гимнастическа стена
(катерушка) и изпълнява
вис – обръщане в тилен
лег и повдигане на краката
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Придвижва се чрез
свободно лазене от
колянна опора от и
към предварително
определени ориентири в права посока
и зигзаг и се провира
под въже

Придвижва се от
свита стояща опора от и към предвари т ел но оп ределени ориентири
в п ра ва по с ок а ,
по гимнастическа
пейка и се провира
през обръчи

Придвижва се чрез
лазене от лакътноколянна опора и от
кол я н на опора с
неголяма тежест на
гърба и в комбинация с провирване и
прекатерване

Придвижва се чрез лазене
от от свита стояща опора
странично и в кръг.
Провира се чрез изтегляне
от лицев и тилен лег

Изпълнява дейности
от различни спортове, имащи естествено-приложен и оздравителен характер
(спускане с шейни,
тротинетка или колело, туристическо
ходене, катерене)

Изпълнява щафетни игри с елементи
от различни спортове (бадминтон,
баскетбол, волейбол, лека атлетика,
спортна гимнастика, футбол, хандбал, тенис и др.)

Изпълнява спортно-подготвителни
игри, обвързани с
различни спортове – бадминтон,
баскетбол, волейбол, лека атлетика,
спортна гимнастика, тенис, футбол,
хандбал и др.

Участва в игри и състезания с поставени задачи от
спортове (лека атлетика,
бягане, скачане и хвърляне, баскетбол, футбол или
хандбал, тенис на корт,
плуване), насочени към
формиране на двигателен
опит

Проявява желание
да изпълнява елементи от различни
спортове и преодол яване на изк уствени и естествени
препятствия

С п а з в а о с н о вн и
изисквания и правила при изпълнение на елементи на
различни спортове

Съблюдава и изисква от другите
спазването на правила и норми на поведение в игровата
дейност и проявява
обща солидарност
към принципите на
честната игра

Проявява стремеж към
постижения и себедоказване, коопериране и взаимодействие в различни
по вид игри

Проявява интерес Познава характерк ъм е лемен т и о т ни различия между
различни спортове популярни спортове, както и местата
и изискванията за
провеждането им

Различава положителното и отрицателното в поведението на играчите
в съревнователни
условия и игри

Посочва примери за вида
спорт в зависимост от
използвания уред (топка,
ракета и др.), от броя на
играчите (отборни и индивидуални), от условията,
при които се провеждат
(зимни, водни)

Изпълнява двутактови физически упражнения с уред и
без уред, които да
въздействат върху
развитието на всички мускулни групи.
Използва естествено-при лож ни те
движения за комплексно развиване
н а д ви г ат е л н и т е
качества с приоритет развитието
на двигателните качества гъвкавост и
ловкост.
Изпълнява закалителни процедури

Използва естественоп ри лож н и т е д ви жен и я
за комплексно развиване
на двигателните качества
с приоритет развитието
на двигателните качества
бързина, сила и издържливост.
Изпълнява закалителни
процедури

Физическа дее- И з п ъ л н я в а ф и з испособност
чески упражнения
без уред, които въздействат върху развитието на всички
мускулни групи

Изпълнява физически упражнения
без уред, които да
въздействат върху развитието на
всички мускулни
групи и подпомагат
развитието на послабите мускулни
групи (коремни и
странични)

Включва се в орга- Координира дви- Назовава двигател- Изпълнява физически упнизирана двигател- женията си с тези ните качества бър- ражнения за развитие на
на дейност
н а о с т а н а л и т е зина, сила, издръж- двигателни качества
участници при из- ливост, гъвкавост и
пълнение на двига- ловкост
телна дейност
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Игрова двига Изпълнява естесттелна дейност вено-приложни движения в подвижните
игри

Изпълнява двигателни действия в
подвижните игри
с организиращ характер, за развитие
на моториката и
двигателните спос о бно с т и , м у зикално-двигателни,
спортно-подготвителни, щафетни и
други

И з п ъ л н я в а ко м бинации от двигателни действия в
подвижните игри

Владее набор от подвижни
игри: с организиращ характер; с общо въздействие и с насочено въздействие (за разгряване, дихателни, успокоителни);
м у зи ка л но -д ви гат ел н и;
спортно-подготвителни;
щафетни; за усъвършенства не т ех н и к ата на естествените движения; за
комплексно развитие на
двигателните способности; народни подвижни
игри и други

Проявява двигателна активност и емоционална удовлетвореност от игровата
двигателна дейност

Разбира двигателни задачи и прави ла, с т рем и с е
към постижения и
себедоказване

Пр оя вя ва д ви г ателни у мени я и
качества, определя
участието си в игрите по конкретни
показатели – точност, бързина, ориг ина лност, ек ипност

Инициира замисъл и сюжети на спортна тематика
в и г ровата д ви гат ел на
дейност, сравнява се и
се самооценява в игроводвигателен и поведенчески план

Движи се и играе
безопасно в групата,
в салона и на площадката

Иг рае с д ру ги те Разбира значени- Познава и спазва духа на
деца, като се грижи ето на „чест ната „честната игра“
за своята безопас- игра“
ност и за безопасността на другите
деца

III. Насоки за учителя.
От значение за реализация на целите и очакваните резултати са потребностите на децата от успех и емоционалната удовлетвореност от постиженията. Те изискват организация на стимулираща
образователна среда, изпълнение на двигателната дейност чрез подражание, прояви на внимание,
подкрепа и сътрудничество, ориентация към резултата чрез игрова мотивация, ясно изразено и видимо
одобрение. Учителите насочват своите усилия към изграждане на среда за насърчаване на игровата
двигателна дейност като средство за стимулиране на двигателната активност на детето.
Постигането на очакваните резултати се реализира в минимум три педагогически ситуации седмично за всяка възрастова група. Очакваните резултати са разпраделени в образователните ядра:
– „Естествено-приложна двигателна дейност“ за формиране на двигателни умения и повишаване
на физическата дееспособност;
– „Спортно-подготвителна двигателна дейност“ за овладяване на елементи от два или три спорта (в зависимост от материалната база), усъвършенстване на моториката и усвояване на знания за
спортове, спортни пособия, спортна и туристическа екипировка;
– „Физическа дееспособност“ за развитие на двигателните качества и повишаване на равнището
на физическата дееспособност;
– „Игрова двигателна дейност“ за усъвършенстване на естествено-приложните движения, развитие на двигателните качества, на уменията за изпълнение на елементи от спортните игри, усвояване
на социално-комуникативни умения за коопериране, взаимодействие и работа в екип в различни
подвижни игри, развитие на игровата култура.
Образователното съдържание се реализира в педагогически ситуации, свързани с образователните
ядра „Естествено-приложна двигателна дейност“ и „Спортно-подготвителна двигателна дейност“, в
утринното раздвижване, в подвижните игри и в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
Допълнителна задължителна форма за стимулиране на двигателната активност с оздравителен
ефект е утринната гимнастика, включваща дихателни и изправителни упражнения, различни видове
ходене, бягане с малка продължителност, общоразвиващи упражнения и подвижни игри.
Други допълнителни форми на педагогическо взаимодействие са подвижни и спортно-подготвителни игри, спортни празници, разходки, излети и екскурзии.
4440
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-9 от 2011 г. за военно-почивното
дело (обн., ДВ, бр. 29 от 2011 г.; доп., бр. 45 от
2012 г.; изм. с Решение № 16705 от 13.12.2013 г.
на ВАС на РБ – бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп.,
бр. 15 и 81 от 2015 г. и бр. 18 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 2 думите „до 15 януари“
се заменят с „до 10 декември на предходната
година“.
§ 2. В чл. 14, ал. 1 думите „до 30 януари“
се заменят с „до 15 януари“.
§ 3. В чл. 15, ал. 2 думите „до 31 декември“
се заменят с „до 30 ноември“.
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 5:
„5. Със статут на титуляри на картата за
почивка се ползват и лицата по чл. 3, т. 1, 3,
4, 5, 8 и 10, които не са членове на семейство и са вписани като придружаващи лица
в картата за почивка.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Димитър Кюмюрджиев
4471

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-1
от 3 юни 2016 г.

за условията и реда за извършване на из
следване за професионална и психологическа
пригодност при назначаване и повишаване в
длъжност в Агенция „Митници“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за извършване на изследване за
професионална и психологическа пригодност
при назначаване и повишаване в длъжност в
Агенция „Митници“.
Чл. 2. Целта на наредбата е да гарантира
прозрачност при извършване на изследването
за професионална и психологическа пригодност, изградено на принципа на конкуренция,
въз основа на професионалните и нравствените
качества на кандидатите.
Г л а в а

в т о р а

ИЗИС К ВА Н И Я З А ПОС Т ЪП ВА Н Е Н А
Д ЪРЖ А ВН А С Л У Ж БА В А Г ЕН Ц И Я
„МИТНИЦИ“
Чл. 3. Лицата, които кандидатстват за работа в митническата администрация, следва
да отговарят на условията, предвидени в чл. 7
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от Закона за държавния служител, чл. 107а
от Кодекса на труда, чл. 10, ал. 1, 2 и 3 и
чл. 10а, ал. 1 от Закона за митниците, както
и на други специфични условия и изисквания,
предвидени в законовите и подзаконовите
нормативни актове.
Г л а в а

т р е т а

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА И
ПСИХОЛОГИЧЕСК А ПРИГОДНОСТ
Раздел I
Извършване на изследването за професио
нална и психологическа пригодност
Чл. 4. (1) При назначаване и повишаване в
длъжност в Агенция „Митници“ се извършва
изследване за професионална и психологическа
пригодност на кандидатите.
(2) Чрез извършване на изследването за
професионална и психологическа пригодност в Агенция „Митници“ се назначават и
повишават в длъжност служители с високи
професионални и нравствени качества.
Чл. 5. (1) Изследването за професионална
и психологическа пригодност се извършва
след проверка на знанията и уменията на
кандидатите да се справят със задачи, които
са свързани със задълженията на съответната
длъжност, или уменията на кандидатите за
стратегическо мислене, или след преглед на
представените от кандидатите документи за
преценка на квалификацията им.
(2) Кандидатите, които не са покрили
минималните изисквания по ал. 1, не се
допускат до изследване за професионална и
психологическа пригодност.
Чл. 6. (1) Изследването за професионална
и психологическа пригодност се извършва
чрез тест/тестове (тестово пси хологично
изследване) или чрез тест/тестове и психодиагностично полуструктурирано интервю
съгласно глава четвърта.
(2) Когато при извършване на изследването за професионална и психологическа
пригодност е включено и психодиагностично
полуструктурирано интервю, на него се явяват
кандидатите, които са преминали успешно
елиминаторния праг на теста/тестовете.
(3) Целта на психодиагностичното полуструктурирано интервю е да се верифицират
резултатите, постигнати при тестовото психологично изследване.
(4) Длъжностите, за които се извършва и
психодиагностично полуструктурирано интервю, се определят със заповедта на директора
на Агенция „Митници“, с която е стартирана
процедурата за назначаване или повишаване
в длъжност.
Чл. 7. В зависимост от длъжността, за която
се извършва изследването за професионална и психологическа пригодност, тестовете
включват:
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1. за ръководни позиции – личностен въп
росник и тест за интегритет;
2. за експертни позиции – тест за интегритет и/или личностен въпросник, а при
първоначално назначаване в Агенция „Митници“ – и тест за изследване на интелектуалните
способности;
3. за длъжност по трудово правоотношение – тест за интегритет, а при първоначално
назначаване в Агенция „Митници“ – и тест за
изследване на интелектуалните способности.
Чл. 8. (1) При извършване на изследването
за професионална и психологическа пригодност кандидатите се явяват с документ за
самоличност.
(2) Преди началото на изследването за
професионална и психологическа пригодност
кандидатите попълват декларация по приложение № 1 за участие в изследването.
(3) При нарушаване на реда за извършване
на изследването за професионална и психологическа пригодност или възпрепятстване на
провеждането му кандидатът се отстранява
от участие в изследването.
Чл. 9. (1) При назначаване и повишаване в
длъжност в Агенция „Митници“ кандидатите
трябва да са преминали успешно изследването за професионална и психологическа
пригодност.
(2) Кандидатите, които при извършване
на изследването за професионална и психологическа пригодност не са преминали елиминаторния праг на етапа, не се допускат до
следващия заключителен етап от процедурата
по назначаване или повишаване в длъжност в
Агенция „Митници“ – интервю/събеседване.
Раздел II
Служители, извършващи изследване за про
фесионална и психологическа пригодност, и
тяхната роля
Чл. 10. (1) Изследването за професионална
и психологическа пригодност се извършва от
служител/служители от дирекция „Организация и управление на човешките ресурси“
в Централното митническо управление на
Агенция „Митници“ с професионална квалификация психолог съгласно предварително
изготвен график.
(2) Служителите по ал. 1 следва да са
обучени за работа със стандартизираните и
валидизирани за Република България тестове
по чл. 7, което се удостоверява с документ,
издаден от лицето, провело обучението.
(3) Служителите по ал. 1 обработват и
обобщават резултатите от изследването за
професионална и психологическа пригодност
и изготвят психологично заключение съгласно
приложение № 2.
(4) Назначаването и повишаването в длъжност в Агенция „Митници“ не може да бъде
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осъществено без заключението за професионална и психологическа пригодност по ал. 3.
(5) Психологичното заключение по ал. 3
не подлежи на възражение пред органа по
назначаването.
(6) Преди извършване на изследването
служителите по ал. 1 попълват декларации
по образец съгласно приложение № 3 и приложение № 4.
(7) С л у ж и т ел и т е по а л. 1 п редс та вя т
психологичните заключения на конкурсната
комисия за назначаване на ръководителя,
провеждащ подбора за повишаване в длъжност, в 3-дневен срок от провеж дане на
изследването.
Чл. 11. Документацията от извършеното
изследване за професионална и психологическа пригодност се съхранява от дирекция
„Организация и управление на човешките
ресурси“ в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ съгласно Закона
за Националния архивен фонд и Наредбата
за реда за организирането, обработването,
експертизата, съхраняването и използването
на документите в учрежденските архиви на
държавните и общинските институции, приета
с Постановление № 41 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 8 от 2012 г.).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕТОДИК А ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРОФЕСИОН А ЛН А И ПСИ ХОЛОГ И ЧЕСК А
ПРИГОДНОСТ
Чл. 12. (1) Чрез изследването за професионална и психологическа пригодност се
оценява наборът от професионално значими
качества и умения, необходими за успешното
изпълнение на длъжността.
(2) Съответствието с изискванията за заемане на длъжност в Агенция „Митници“ се
установява чрез тест/тестове (тестово психологично изследване) или чрез тест/тестове
и пси ходиаг ност и чно пол уст ру к т у ри рано
интервю.
Чл. 13. (1) Изследването за професионална
и психологическа пригодност се извършва:
1. чрез групово или индивидуално попълване на тестове;
2. в две части – чрез групово или индивидуално попълване на тестове и индивидуално психодиагностично полуструктурирано
интервю.
(2) Пси ходиагностичното пол уст ру кт урирано интервю на преминалите успешно
елиминаторния праг на теста/тестовете кандидати се провежда в ден, следващ провеждането на теста/тестовете, съгласно графика
по чл. 10, ал. 1.
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Чл. 14. (1) Професионалната и психологическата пригодност се определят чрез съпоставка
на актуалния личностен профил на кандидата с критерии за длъжността и съответните
функционални задължения.
(2) Личностният профил е съвкупност от
психологическите характеристики и особености, формираните ценности и нагласи, имащи
отношение към специфичните професионални
изисквания за съответните длъжности.
Чл. 15. (1) Психологичното заключение
за професионална и психологическа пригодност по чл. 10, ал. 3 се формира на базата
на резултатите, постигнати от кандидата по
тестова батерия съгласно чл. 7, и може да се
верифицира чрез психодиагностичното полуструктурирано интервю.
(2) В случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1 психологичното заключение може да бъде:
1. „не покрива изискванията за длъжността“ – отразява несъответствие на актуалния
личностен профил на кандидата с установените критерии за длъжност та съгласно
изиск вани я та, за ложени в д л ъж ност ната
характеристика;
2. „покрива изискванията за длъжността“ – отразява съответствие на актуалния
личностен профил с установените критерии за
длъжността съгласно изискванията, заложени
в длъжностната характеристика.
Чл. 16. (1) В случаите по чл. 13, ал. 1, т. 2
психологичното заключение се изготвя на
базата на актуалното психично функциониране на съответния кандидат към момента
на психологическото изследване. Формира
се на базата на резултатите, постигнати от
кандидата по тестова батерия, включваща
стандартизирани широкоспектърни личностни
тестове, и се верифицира чрез психодиагностично полуструктурирано интервю.
(2) Заключението „психологически неблагоприятен“ за служба в Агенция „Митници“
се поставя в случаите, когато се установи
повишен риск от проява на различни форми
на дезадаптивно поведение, които биха могли
да застрашат сигурността в Агенция „Митници“, самия кандидат, останалия персонал
или други лица.
Чл. 17. Резултатите от изследването за
професионална и психологическа пригодност
са валидни в рамките на една година.
Чл. 18. Изследването за професионална
и психологическа пригодност не подлежи на
съдебен контрол.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 10, ал. 11 от Закона за митниците.
§ 2. Изпълнението на наредбата се възлага
на директора на Агенция „Митници“.
Министър:
Владислав Горанов
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният/ата .................................................
......................................................................................,
ЕГН ……………………………………., декларирам, че съм
запознат/а с целта на изследването за професионална и психологическа пригодност за работа
в Агенция „Митници“.
Нямам лични и здравословни причини за
отлагане на изследването за професионална и
психологическа пригодност и давам доброволното
си съгласие за провеждането му.
Запознат/а съм с процедурата на извършване
на изследването за професионална и психологическа пригодност.
Уведомен/а съм, че при нарушаване на реда за
извършване на изследването за професионална и
психологическа пригодност или възпрепятстване
извършването му ще бъда отстранен/а от понататъшно участие.
Уведомен/а съм, че информацията, получена
в резултат на изследването за професионална
и психологическа пригодност, ще бъде използвана единствено за целта на това изследване
съобразно изискванията на Закона за защита
на класифицираната информация, Закона за
защита на личните данни, както и всички други
нормативни актове, регламентиращи работата
с лични данни и класифицирана информация.
Дата: .........................
Град: .........................

ДЕКЛАРАТОР: ..................

Приложение № 2
към чл. 10, ал. 3
ПСИХОЛОГИЧНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПРО
ФЕСИОНАЛНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПРИ
ГОДНОСТ
Длъжност, за която се кандидатства ……………
……………………………............................................………………
№ в
Име Преминал/не
клана
преминал:
сира- канди- – елиминането
дата торния праг
на теста/тестовете;
– успешно
изследването
(оценка)

Резултат:
1. Качества,
коит о предполагат успешна
адаптация и реализация.
2. Качества,
коит о предполагат съществени
затруднения в
адаптацията и
реализацията.
3. Други.

 Покрива изискванията за длъжността.
 Не покрива изискванията за длъжността.
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Служител на Агенция „Митници“ – квалифициран психолог в дирекция „Организация и
управление на човешките ресурси“ в Централното митническо управление, обучен за работа
със стандартизираните тестове:
Дата: .........................
Подпис: …………………………
(име, длъжност)

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ………………………………………..
......................................................................…………………,
ЕГН ……………………...............…. , л. к. ……...…….……………,
изд. на ……………........… от МВР …………………………………,
с адрес: ……………………………………………………………………..,
..................................................................................
в качеството си на квалифициран психолог,
извършващ изследването за професионална и
психологическа пригодност,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Нямам личен интерес от извършване на
изследването за професионална и психологическа
пригодност.

ВЕСТНИК
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2. Не се намирам в отношения, които пораждат съмнения относно моята безпристрастност, с
някого от кандидатите за заемане на длъжността
в Агенция „Митници“.
Дата: .........................
Град: .........................

ДЕКЛАРАТОР: ...................

Приложение № 4
към чл. 10, ал. 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ……………………………………
………........................................................................……,
ЕГН ……………………...............…. , л. к. ……...…….……………,
изд. на ……………........… от МВР …………………………………
в качеството си на квалифициран психолог,
извършващ изследването за професионална и
психологическа пригодност,
ДЕКЛАРИРАМ:
Няма да разгласявам информация, станала
ми известна при извършване на изследването за
професионална и психологическа пригодност.
Дата: .........................
Град: .........................
4424

ДЕКЛАРАТОР: ..................
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-27
от 2 юни 2016 г.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
чл. 11, ал. 3 ЗНП поради допусната очевидна фактическа грешка и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна
детска градина „Малки орли“ – София, изменям
Заповед № РД-14-23 от 15.05.2015 г. (ДВ, бр. 39
от 2015 г.); изм и доп. със Заповед № РД-14-11 от
25.03.2016 г. (ДВ, бр. 28 от 2016 г.), както следва:
Името: „Вяра Атанасова Богданова“ се заменя
със: „Вяра Атанасова Богатева“.

4539

Министър:
М. Кунева

ЗАПОВЕД № РД-14-28
от 2 юни 2016 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с
чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7
от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени
и закриване на частни детски градини и училища
разрешавам на „Пит 10“ – ЕООД, представлявано
от Павел Нешев Тодев, със седалище и адрес
на управление: гр. Панагюрище 4500, област
Пазарджик, ж.к. Оптикоелектрон І, бл. 6, вх. Б,
ет. 4, ап. 16, да открие Частна целодневна детска
градина „Щастливата къща“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание
и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина „Щастливата къща“ – София, е: София, район
„Лозенец“, кв. Витоша, ул. Йордан Стубел 4.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Лозенец“, кв. Витоша, ул. Йордан Стубел 4.
5. Детската градина се управлява и представлява от Лушка Стойчева Тодева.

4540

Министър:
М. Кунева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-229
от 26 април 2016 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното

разнообразие поради обстоятелството, че са
невъзстановимо увредени или унищожени:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се на ул. Христо Ботев 25, собственост
на Величка Горанова Банкова, землището на с.
Згалево, община Пордим, област Плевен, обявено
със Заповед № 306 от 7.04.1983 г. на Комитета по
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 36 от 1983 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1462.
1.2. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Преслапа, землището на
с. Рашково, община Ботевград, Софийска област,
обявено със Заповед № 2276 от 5.12.1967 г. на
Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 43 от 1968 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 349.
1.3. Вековно дърво от вида цер (Quercus cerris),
намиращо се в местност Преслапа, землището на
с. Рашково, община Ботевград, Софийска област,
обявено със Заповед № 2276 от 5.12.1967 г. на
Министерството на горите и горската промишленост (ДВ, бр. 43 от 1968 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 350.
1.4. Вековно дърво от вида липа (Tilia spp.),
намиращо се в землището на Ботевград, община
Ботевград, Софийска област, обявено със Заповед № 3383 от 8.12.1966 г. на Министерството на
горите и горската промишленост (ДВ, бр. 44 от
1967 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти
под № 352.
1.5. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на Ботевград,
община Ботевград, Софийска област, обявено
със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 866.
1.6. Вековно дърво от ви да цер (Quercus
cerris), намиращо се в местност Оброчището,
землището на с. Рашково, община Ботевград,
Софийска област, обявено със Заповед № 693
от 4.08.1993 г. на Министерството на околната
среда (ДВ, бр. 74 от 1993 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1873.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

4678

Министър:
Ив. Василева
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

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 описаните в
заповедта стоки 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 стоките
съдържат.
Мотиви:
Съгласно направена оценка на риска описаната
стока не съответства на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015, т. 8.2 „тест за
малки части“ и т. 8.4 „изпитване на опън“, поради
наличието на лесно отделящи се малки части,
които при попадане в устната кухина може да
предизвикат задавяне и последващо задушаване
на дете (до 3 години).
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на
заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара с несъответствие с изискванията
за безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до задавяне и задушаване, с което да се
застраши здравето на потребителите (деца до 3 г.).
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му независимо дали настоящата заповед е оспорена.
5. 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.
Председател:
Д. Маргаритов
4679

ЗАПОВЕД № 399
от 4 май 2016 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 и Решение на комисията по т. 39 съгласно протокол № 9 от 21.04.2016 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2, чл. 71, ал. 1 и 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 и чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски пантофи (топлинки) с лесно отделящ се декоративен
елемент (розичка), предназначени за деца до 3 г.,
предлагани в два цвята – розов и син (с описание
и снимков материал на интернет страницата на
КЗП – www.kzp.bg), като стоки, представляващи

ЗАПОВЕД № 408
от 4 май 2016 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 и Решение на комисията по т. 24 съгласно протокол № 1 от 20.01.2016 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88,
ал. 1, т. 2, чл. 71, ал. 1 и 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 и чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на бебешки
пантофи с връзки с дължина 13 см, произведени
от мека мъхеста материя, с декорация на лицевата
част – зайче, върху което са залепени лесно отделя-

ЗАПОВЕД № РД-02-15-44
от 3 юни 2016 г.
Със Заповед № РД-02-15-163 от 4.12.2015 г., издадена от заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларeн план за обект:
АМ „Струма“ ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡
км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център
за управление с временна връзка към съществуващ път I-9.
Въз основа на писмо изх. № 04-16-943 от
30.05.2016 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“ и
извършена последваща проверка на документацията, въз основа на която е издадена горецитираната
заповед, е констатирана очевидна фактическа
грешка при изписване наименованието на обекта.
На основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с
допусната очевидна фактическа грешка нареждам
в Заповед № РД-02-15-163 от 4.12.2015 г. (ДВ, бр. 98
от 2015 г., стр. 132) след думите „временна връзка
към съществуващ път“ вместо „път I-9“ да се чeте
„път I-1“.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-02-15-163 от 4.12.2015 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 и чл. 62, ал. 2 АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
За министър:
Д. Николова
4759
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щи се мъниста (за очи) и панделка с пластмасова
брошка, с картонен етикет с надпис „The best“ и
стикер със символи за третиране и поддръжка
и следната информация: „вносител: „Пиен Трейдинг“ – ЕООД, внос и производител: от Китай“,
като стоки, представляващи 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 описаните в
заповедта стоки 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 стоките
съдържат.
Мотиви:
Съгласно направена оценка на риска описаната
стока не съответства на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015, т. 8.2 „тест за
малки части“ и т. 8.4 „изпитване на опън“, поради
наличието на лесно отделящи се малки части,
които при попадане в устната кухина може да
предизвикат задавяне и последващо задушаване
на дете (до 3 години).
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на
заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие с изискванията
за безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до задавяне и задушаване, с което да се
застраши здравето на потребителите (деца до 3 г.).
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му независимо дали настоящата заповед е оспорена.
5. 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.
Председател:
Д. Маргаритов
4680
ЗАПОВЕД № 409
от 4 май 2016 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 и Решение на комисията по
т. 24 съгласно протокол № 1 от 20.01.2016 г., чл. 92,
ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1, т. 2,
чл. 84 и чл. 71, ал. 1 и 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 и тест протокол № 05
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от 2.03.2016 г. и заключение към него, издадени
от лаборатория „Лазерна безопасност“, Пловдив,
при Международния институт по лазерни и информационни технологии „Сатура“ – АД, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на лазерна показалка – ключодържател 3in1, с дължина 7 см, с
два бутона и три изхода за светлините, в кутия с
три батерии, със следните надписи върху лазера:
„SQ, AVOID EXPOSURE, laser radiation is emitted
from the APERTURE DANGER laser radiation avoid
direct eye exposure, avoid direct eye exposure, LASER
DIODE, waveleght: 630 – 680 nm, max output <1mw
Class II A, LASER PRODUCT, http://jungiangwj.
cn.alibaba.com/“, опакована в черна кутия със
следните надписи на чужд език: „3in1 Laser & led
light, 5.99 each, MADE IN CHINA, BATTERIES
INCLUDED“, без задължителната по стандарт БДС
EN 60825-1:2015 „Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията
и изисквания“ маркировка за клас 3В лазерни
устройства, ясно формулирани и лесно разбираеми
предупредителни текстове на български език за
възможните рискове, свързани с нейната употреба,
включително с надпис на български език „Пази
очите от директно облъчване“, 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 описаните в
заповедта стоки 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 стоките
съдържат.
Мотиви:
След проведено изпитване на проба от стоките
в Международния институт по лазерни и информационни технологии „Сатура“ – АД, лаборатория
„Лазерна безопасност“, Пловдив, са представени
тест протокол № 05 от 2.03.2016 г. и заключение
към него, съгласно които:
– продуктът е потенциално опасен за очите
при директно гледане срещу лъча; достижимото
облъчване превишава максимално допустимата
стойност;
– изпитаната стока отговаря на условията за
КЛАС 3В лазерни устройства по стандарта БДС
EN 60825-1:2015; стоката е етикетирана съгласно
американския федерален стандарт FDA CDR 1040.10
и трябва да бъде етикетирана със задължителната
по стандарт БДС EN 60825-1:2015 маркировка,
включително с надпис на български език „Пази
очите от директно облъчване“.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на
заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие с изискванията
за безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск за потребителите от увреждане на
зрението, което да създаде опасност за здравето им.
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му независимо дали настоящата заповед е оспорена.
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5. 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.
Председател:
Д. Маргаритов
4681
ЗАПОВЕД № 410
от 4 май 2016 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 и Решение на комисията по т. 39 съгласно протокол № 9 от 21.04.2016 г.,
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87, чл. 88, ал. 1,
т. 2, чл. 84 и чл. 71, ал. 1 и 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 и чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски обувки
с размери до № 23, търговска марка „GIRRAFFE“,
арт. № 18Р-16036, с лицева част (сая), изработена от изкуствена кожа, с дребни украсителни
елементи – мъниста и капси, с диаметър 3,7 мм
и 1,8 мм и на същите обувки с номера 24, 25 и
26 без разбираеми предупредителни текстове на
български език за възможните рискове, които съдържат за деца до 3 години – „обувките са опасни
за деца под 3 години поради наличие на малки
части, които се отделят при опън между 12,5 N и
40,4 N, което е под нормативната стойност от 50 N,
поради опасност от поглъщане и задавяне“, като
стоки, представляващи 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 описаните в
заповедта стоки 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 стоките
съдържат.
Мотиви:
Във връзка с постъпило митническо уведомление за внос на детски обувки от Китай с митническа
декларация № 16BG003012Н00005264 от 29.02.2016 г.
длъжностни лица на КЗП, РД – Пловдив, са извършили проверка на „Джи Ти ЕФ“ – ЕООД,
ЕИК 201640254, Хасково, с констативен протокол
№ 2016К-0210414/1.03.2016 г. в склад, намиращ се
в Хасково, ТК „Марица“.
Във връзка със задължението на производителите и вносителите да предлагат на потребителите стоки след извършване на дейностите по
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оценяване и удостоверяване на съответствието им
с нормативно установените изисквания за безопасност дружеството е възложило за анализ проба от
детски обувки „GIRRAFFE“, арт. № 18Р-16036, с
лицева част (сая), изработена от изкуствена кожа,
с дребни украсителни елементи – мъниста и капси.
Представени са протокол и експертно заключение
№ 252 от 9.03.2016 г., издадени от изпитвателна
лаборатория „Кожи и изделия от кожи“, съгласно
които:
По СД ISO/TS 19407:2015 „Обувки. Оразмеряване. Превръщане на системите за оразмеряване“
обувките с размер № 24, 25 и 26 по Европейската
(щихова) система съответстват на дължина на
стъпалото от 145 до 160 мм.
Съгласно БДС 515-88 обаче в зависимост от
размера на стъпалото обувките са класифицирани
в 8 групи, като:
– група 1 е за деца от 1 до 3 години с размер
на стъпалото от 120 мм до 160 мм;
– група 2 е за деца от 4 до 6 години с размер
на стъпалото от 145 мм до 205 мм.
Изпитаните обувки не отговарят на изискванията за безопасност съгласно БДС EN 71-1:2015,
т. 8.2 „Цилиндър за малки части“ и т. 8.4 „Изпитване на опън“ – при прилагане на сила на опън
между 12,5 N и 40,4 N, което е под нормативната
стойност от 50 N, се отделят малки части, които
изцяло попадат в цилиндъра за малки части.
Заключението на лабораторията е следното:
„В резултат на извършения анализ от изпитване
за безопасност на детски обувки „GIRRAFFE“,
арт. № 18Р-16036, съществува потенциален риск за
здравето на малко дете под 3 години при попадане
в неговата уста отделените елементи (мъниста) да
предизвикат задавяне или задушаване на детето.
Предвид това, че размери обувки от № 24 до 26
по Европейската система биха могли да се носят
и от деца на възраст от 3 до 4 години, обувките
могат да бъдат пуснати в търговската мрежа само
когато във всяка кутия има предупредителен текст
„обувките са опасни за деца под 3 години поради
наличие на малки части, които се отделят при опън
между 12,5 N и 40,4 N, което е под нормативната
стойност от 50 N, поради опасност от поглъщане
и задавяне“.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение на
заповедта с цел да не се допусне предлагането на
стоки на пазара в несъответствие с изискванията
за безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до задавяне и задушаване, с което да се
застраши здравето на потребителите (деца до 3 г.).
4. Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в тридневен срок от съобщаването
му независимо дали настоящата заповед е оспорена.
5. 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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Председател:
Д. Маргаритов
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-544
от 7 юни 2016 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10, ал. 3 и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката
утвърждавам:
І. Класификацията на областите на образование и обучение, за краткост наричана „КОО-2015“, а
за международно използване „ISCED-F – 2013“.
Класификация на областите на образование и обучение – КОО-2015
Широки области

Тeсни области

Детайлни области

000 Неопределени oбщи програми и 0000 Неопределени oбщи програми и
квалификации
квалификации
001 Общообразователни програми и 0011 Общообразователни програми и
квалификации
00 Общи програми квалификации
и квалификации
002 Програми за ограмотяване
0021 Програми за ограмотяване
1

003 Личностни умения и развитие

0031 Личностни умения и развитие

009 Общи програми и квалификации, 0099 Общи програми и квалификации,
некласифицирани другаде
некласифицирани другаде
0110 Образование, неопределени програми и квалификации
0111 Науки за образованието
0112 Подготовка на учители за предучилищното образование
011 Образование
01 Образование

0113 Подготовка на учители без предметна специализация
0114 Подготовка на учители с предметна
специализация
0119 Образование, програми и квалификации, некласифицирани другаде

018 Образование, интердисциплинарни 0188 Образование, интердисциплинарни
програми и квалификации
програми и квалификации
020 Изкуства и хуманитарни науки, не- 0200 Изкуства и хуманитарни науки, неопределени програми и квалификации определени програми и квалификации
0210 Изкуства, неопределени програми
и квалификации
0211 Аудио-визуални техники и производство на медийни продукти
021 Изкуства

0212 Моден, интериорен и промишлен
дизайн
0213 Изящни изкуства
0214 Занаяти

02 Изкуства и хуманитарни науки

0215 Музикални и сценични изкуства
0219 Изкуства, програми и квалификации, некласифицирани другаде
0220 Хуманитарни науки (без езици), неопределени програми и квалификации
0221 Религия и теология
022 Хуманитарни науки (без езици)

0222 История и археология
0223 Философия и етика
0229 Хуманитарни науки (без езици),
програми и квалификации, некласифицирани другаде

В тази класификация определението „общ“ е употребено като противоположност на „специализиран“, а
не в смисъл на „общо образование“ за разлика от „професионално образование“.
1
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Широки области

ВЕСТНИК

Тeсни области

023 Езици

028 Изкуства и хуманитарни науки, интердисциплинарни програми и квалификации
029 Изкуства и хуманитарни науки, програми и квалификации, некласифицирани
другаде
030 Обществени науки, журналистика и
информация, неопределени програми и
квалификации

031 Науки за обществото и човешкото
поведение

03 Обществени науки, журналистика и
информация

032 Журналистика и информация

038 Обществени науки, журналистика и
информация, интердисциплинарни програми и квалификации
039 Обществени науки, журналистика и
информация, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
040 Бизнес, администрация и право,
неопределени програми и квалификации

04 Бизнес, админи041 Бизнес и администрация
страция и право

042 Право

С Т Р. 1 2 1

Детайлни области
0230 Езици, неопределени програми и
квалификации
0231 Изучаване на чужди езици
0232 Български език, литература и лингвистика
0239 Езици, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
0288 Изкуства и хуманитарни науки,
интердисциплинарни програми и квалификации
0299 Изкуства и хуманитарни науки,
програми и квалификации, некласифицирани другаде
0300 Обществени науки, журналистика
и информация, неопределени програми
и квалификации
0310 Науки за обществото и човешкото
поведение, неопределени програми и
квалификации
0311 Икономика
0312 Политически науки и гражданско
образование
0313 Психология
0314 Социология и науки за културата
0319 Науки за обществото и човешкото
поведение, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
0320 Журналистика и информация, неопределени програми и квалификации
0321 Журналистика и репортерство
0322 Библиотечно дело, информационни
науки и архивистика
0329 Журналистика и информация, програми и квалификации, некласифицирани
другаде
0388 Обществени науки, журналистика
и информаци я, интердисциплинарни
програми и квалификации
0399 Обществени науки, журналистика и
информация, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
0400 Бизнес, администрация и право,
неопределени програми и квалификации
0410 Бизнес и администрация, неопределени програми и квалификации
0411 Счетоводство и данъчно облагане
0412 Финанси, банково дело и застраховане
0413 Управление и администрация
0414 Маркетинг и реклама
0415 Секретарски и административни
офис дейности
0416 Търговия на едро и дребно
0417 Работни умения
0419 Бизнес и администрация, програми и
квалификации, некласифицирани другаде
0421 Право
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Детайлни области

0488 Бизнес, администрация и право,
048 Бизнес, администрация и право, интеринтердисциплинарни програми и квадисциплинарни програми и квалификации
лификации
049 Бизнес, администрация и право, 0499 Бизнес, администрация и право,
програми и квалификации, некласифи- програми и квалификации, некласифицирани другаде
цирани другаде
050 Природни науки, математика и ста- 0500 Природни науки, математика и
тистика, неопределени програми и ква- статистика, неопределени програми и
лификации
квалификации
0510 Биологически науки и сродни на тях,
неопределени програми и квалификации
0511 Биология
051 Биологически науки и сродни на тях 0512 Биохимия
0519 Биологически науки и сродни на
тях, програми и квалификации, некласифицирани другаде
0520 Околна среда, неопределени програми и квалификации
052 Околна среда

0521 Науки за околната среда
0522 Околна среда и дива природа
0529 Околна среда, програми и квалификации, некласифицирани другаде
0530 Физически, химически и науки за
Земята, неопределени програми и квалификации

05 Природни науки,
математика и статистика

0531 Химия
053 Физически, химически и науки за
0532 Науки за Земята
Земята
0533 Физика

054 Математика и статистика

0539 Физически, химически и науки за
Земята, програми и квалификации, некласифицирани другаде
0540 Математика и статистика, неопределени програми и квалификации
0541 Математика
0542 Статистика

058 Природни науки, математика и статистика, интердисциплинарни програми
и квалификации
059 Природни науки, математика и статистика, програми и к валификации,
некласифицирани другаде

0588 Природни науки, математика и статистика, интердисциплинарни програми
и квалификации
0599 Природни науки, математика и
статистика, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
0610 Информационно-комуникационни
технологии, неопределени програми и
квалификации
0611 Използване на компютър

0612 Проектиране и администриране на
061 Информационно-комуникационни
бази данни и информационни мрежи
06 Информацион- технологии
0613 Анализ и разработване на софтуер
но-комуникационни
и софтуерни приложения
технологии
0619 Информационно-комуникационни
технологии, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
068 Информационно-комуникационни 0688 Информационно-комуникационни
технологии, интердисциплинарни про- технологии, интердисциплинарни програми и квалификации
грами и квалификации

БРОЙ 46
Широки области

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Тeсни области

С Т Р. 1 2 3
Детайлни области

070 Технически науки, производство и 0700 Технически науки, производство и
строителство, неопределени програми и строителство, неопределени програми и
квалификации
квалификации
0710 Технически науки и технически
професии, неопределени програми и
квалификации
0711 Химично инженерство и процеси
0712 Технологии за опазване на околната среда
0713 Електротехника и енергетика
071 Тех ническ и нау к и и тех ническ и
0714 Електроника и автоматика
професии
0715 Машиностроене, механотехника,
металообработване и металургия
0716 Моторни превозни средства, кораби
и въздухоплавателни средства
0719 Технически науки и технически
професии, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
0720 Добив и производствени технологии,
неопределени програми и квалификации

07 Технически науки, производство и
строителство

0721 Хранителни технологии
0722 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
072 Добив и производствени технологии 0723 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
0724 Минно дело и добив на полезни
изкопаеми
0729 Добив и производствени технологии,
програми и квалификации, некласифицирани другаде
0730 Архитектура и строителство, неопределени програми и квалификации
073 Архитектура и строителство

0731 Архитектура и урбанизъм
0732 Строителство и строително инженерство

078 Технически науки, производство 0788 Технически науки, производство
и строителство, интердисциплинарни и строителство, интердисциплинарни
програми и квалификации
програми и квалификации
079 Технически науки, производство и 0799 Технически науки, производство и
строителство, програми и квалификации, строителство, програми и квалификации,
некласифицирани другаде
некласифицирани другаде
080 Селско, горско, рибно стопанство 0800 Селско, горско, рибно стопанство
и ветеринарна медицина, неопределени и ветеринарна медицина, неопределени
програми и квалификации
програми и квалификации

08 Селско, горско,
рибно стопанст во 081 Селско стопанство
и ветеринарна медицина

0810 Селско стопанство, неопределени
програми и квалификации
0811 Растениевъдство и животновъдство
0812 Градинарство (паркове и градини)
0819 Селско стопанство, програми и
квалификации, некласифицирани другаде

082 Горско стопанство

0821 Горско стопанство

083 Рибно стопанство

0831 Рибно стопанство

084 Ветеринарна медицина

0841 Ветеринарна медицина

С Т Р.
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088 Селско, горско, рибно стопанство и
ветеринарна медицина, интердисциплинарни програми и квалификации
089 Селско, горско, рибно стопанство
и ветеринарна медицина, програми и
квалификации, некласифицирани другаде
090 Здравеопазване и социални услуги,
неопределени програми и квалификации
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Детайлни области
0888 Селско, горско, рибно стопанство и
ветеринарна медицина, интердисциплинарни програми и квалификации
0899 Селско, горско, рибно стопанство
и ветеринарна медицина, програми и
квалификации, некласифицирани другаде
0900 Здравеопазване и социални услуги,
неопределени програми и квалификации
0910 Здравеопазване, неопределени програми и квалификации
0911 Дентална медицина и зъботехника
0912 Медицина
0913 Здравни грижи и акушерство

091 Здравеопазване

0914 Медицинска диагностика и лечебни
технологии
0915 Терапия и рехабилитация
0916 Фармация

09 Здравеопазване
и социални услуги

092 Социални услуги

0917 Традиционна и комплементарна
медицина и терапия
0919 Здравеопазване, програми и квалификации, некласифицирани другаде
0920 Социални услуги, неопределени
програми и квалификации
0921 Грижи за възрастни с увреждания
и стари хора
0922 Грижи и услуги за деца и младежи
0923 Социална работа и консултиране

098 Здравеопазване и социални услуги,
интердисциплинарни програми и квалификации
099 Здравеопазване и социални услуги,
програми и квалификации, некласифицирани другаде
100 Услуги, неопределени програми и
квалификации

0929 Социални услуги, програми и квалификации, некласифицирани другаде
0988 Здравеопазване и социални услуги,
интердисциплинарни програми и квалификации
0999 Здравеопазване и социални услуги,
програми и квалификации, некласифицирани другаде
1000 Услуги, неопределени програми и
квалификации
1010 Персонални услуги, неопределени
програми и квалификации
1011 Услуги за дома
1012 Фризьорски и козметични услуги

101 Персонални услуги

1013 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетъринг
1014 Спорт

10 Услуги

1015 Пътувания, туризъм и свободно
време
1019 Персонални услуги, програми и
квалификации, некласифицирани другаде
1020 Комунално-санитарни услуги, здраве
и безопасност при работа, неопределени
програми и квалификации
102 Комунално-санитарни услуги, здраве 1021 Комунално-санитарни услуги
и безопасност при работа
1022 Здраве и безопасност при работа
1029 Комунално-санитарни услуги, здраве
и безопасност при работа, програми и
квалификации, некласифицирани другаде
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1030 Сигурност, неопределени програми
и квалификации
1031 Военно дело и отбрана
103 Сигурност

1032 Национална и лична сигурност и
защита на имуществото
1039 Сигурност, програми и квалификации, некласифицирани другаде

104 Транспортни услуги

1041 Транспортни услуги

108 Услуги, интердисциплинарни програми и квалификации
109 Услуги, програми и квалификации,
некласифицирани другаде

1088 Услуги, интердисциплинарни програми и квалификации
1099 Услуги, програми и квалификации,
некласифицирани другаде

99 Дру г и неоп ре999 Други неопределени програми и 9999 Други неопределени програми и
делени програми и
квалификации
квалификации
квалификации
II. Утвърдената номенклатура по т. І влиза в
сила от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
III. Тази заповед отменя Заповед № РД-07-246
от 19.10.2007 г. на председателя на НСИ (ДВ,
бр. 91 от 2007 г).
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Председател:
С. Цветарски

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 285
от 14 април 2016 г.
Проектът за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. Орешковица – Джерджов
дол цели урегулиране на поземлените имоти с
предвиждане на конкретно застрояване за тях,
осигуряване на условия за реализация на необходимите публични обекти и елементите на техническата инфраструктура в местността, поради
което проектът е възложен по реда на чл. 124,
ал. 2 ЗУТ с писмо № ТП-92-00-95 от 20.07.2010 г.
на главния архитект на СО и е изработен със
средства от общинския бюджет. Съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки е
проведена процедура за избор на изпълнител на
проекта за подробен устройствен план.
Със Заповед № РД-09-50-1202 от 15.07.2010 г.
на главния архитект на Столична община е
допусната устройствена процедура за изработване на ПУП – ПРЗ по реда на чл. 16 ЗУТ в
обхвата, указан със заданието за проектиране,
в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ въз основа
на делегираните със Заповед № РД-09-3345 от
29.05.2008 г. от кмета на СО правомощия за това
по предвидения в закона ред.
Изработен е проект и план-схеми на техническата инфраструктура с обяснителни записки
към тях.
На основание чл. 56, ал. 1 АПК административният орган прекратява производството по
искане на страната, по чиято инициатива то е
започнало.

В настоящи я сл у чай а дминист ративното
производство по одобряването на проект за
план за регулация и застрояване на м. Орешковица – Джерджов дол е започнало служебно
по възлагане на главния архитект на СО, като
същото е допуснато с негова заповед.
Предвид изложеното е налице основанието по
чл. 56, ал. 1 АПК за прекратяване на административното производство по искане на страната,
по чиято инициатива то е започнало.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС и на основание чл. 56, ал. 1 АПК и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-76 от 27.10.2015 г.,
т. 14, Столичният общински съвет реши:
Прекратява административното производство
по одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване на м. Орешковица – Джерджов
дол, район „Панчарево“.
Настоящото решение е неразделна част от административна преписка № ТП-92-00-95 от 2010 г.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица на основание чл. 56, ал. 3 АПК по реда на
чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да се обжалва пред Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от съобщаването по реда на глава десета,
раздел IV АПК.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
с цялата административна преписка от отдел
„Правен“ на НАГ – СО.
Председател:
Е. Герджиков
4707
РЕШЕНИЕ № 297
от 14 април 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление с вх. № ГР-70-00-7 от 5.01.2011 г. от
„Инкофудс“ – ООД, чрез управителя си Бисер
Любомиров Димитров, с искане за даване на
съгласие за изработването на проект за подробен
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устройствен план за поземлени имоти № 138106
и № 138090 по КВС, землище на с. Казичене,
район „Панчарево“.
Към заявлението са приложени: нотариален
акт № 125, том IV, peг. № 8696, дело № 652 от
28.12.2004 г. за поземлен имот № 138066, нотариален акт № 124, том IV, peг. № 8695, дело
№ 651 от 28.12.2004 г. за поземлен имот № 138067,
нотариален акт № 50, том I, peг. № 2167, дело
№ 44 от 2.03.2010 г. за поземлен имот № 138068,
нотариален акт № 51, том I, peг. № 2168, дело
№ 451 от 2.03.2010 г. за поземлен имот № 138048,
нотариален акт № 42, том IV, peг. № 13987, дело
№ 559 от 21.12.2009 г. за поземлен имот № 138047,
нотариален акт № 41, том IV, peг. № 13986, дело
№ 558 от 21.12.2009 г. за поземлен имот № 138050,
комбинирана ск ица за пълна или частична
идентичност съгласно чл. 16, ал. 3 ЗКИР, пълномощно – 3 бр. задание по чл. 124, ал. 7 ЗУТ,
и мотивирано предложение.
Заявлението c приложените към него доказателства е разгледано от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-25 от 22.03.2011 г., т. 44, като е
прието мотивираното предложение за ПУП и е
предложено на главния архитект на СО да издаде
заповед за допускане на устройствена процедура при задължително спазване на условията на
отделите на НАГ.
Със заповед № РД-09-50-707 от 25.05.2011 г.
на главния архитект на СО е допуснато изработването на проект за подробен устройствен
план (ПУП) – изменение на план за регулация
и план за застрояване (ИПРПЗ) за поземлени
имоти № 138106 и № 138090 по КВС, землище
на с. Казичене.
Заповедта е изпратена за сведение на кмета
на район „Панчарево“ с писмо с изх. № ГР-7000-7 от 26.05.2011 г.
Със заявление с вх. № ГР-70-00-7 от 15.09.2011 г.
е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на улица за откриване на задънена улица от о.т. 26д до о.т. 26и и
отреждане на нов УПИ VII-1605, 2701, за складове
и офиси – план за застрояване за новосъздаден
УПИ VII-1605, 2701, за складове и офиси, кв. 1б,
местност с. Казичене – стопански двор, с обяснителна записка. Към заявлението са приложени
скица № 21935 от 1.08.2011 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 35239.6110.1605, скица
№ 43864 от 30.12.2011 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 35239.6110.2701, скица
№ 23419 от 12.08.2011 г. от СГКК за поземлен
имот с идентификатор 35239.6110.1605.2 и удостоверение № 833 от 28.07.2010 г. за въвеждане
в експлоатация. Допълнително са представени
съгласуван проект от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, от 29.12.2014 г. и „ЕСО“ – ЕАД,
със становище № ЦУ-ПМО-494/4 от 18.02.2015 г.,
данни за предварително проучване № ТУ- 2533 от
2.08.2012 г. от „Софийска вода“ – АД, декларация
за липса на дървесна растителност, заверена от
дирекция „Зелена система“ – СО, на 5.03.2015 г.,
решение № 1431 от 7.10.2014 г. за изменение
на разрешително за водовземане № 11590414
от 13.08.2009 г., разрешително за водовземане
№ 11590414 от 13.08.2009 г. на МОСВ – Басейнова
дирекция – Дунавски район с център Плевен,
и становище № 94-00-2346 от 21.05.2015 г. на
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директора на РИОСВ – София, за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда.
Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ, като съгласно писмо с peг. № 6602-267/32
от 4.09.2015 г. на кмета на район „Панчарево“ в
законоустановения срок не са постъпили възражения, предложения и искания.
Проектът е съгласуван от отделите на НАГ.
Същият е разгледан от ОЕСУТ с решение по
протокол № ЕС-Г-69 от 29.09.2015 г., т. 24, и са
направени следните служебни предложения: да
се преномерира новосъздаденият УПИ VI-1605,
2701, за складове и офиси, като УПИ VII-1605,
2701 за складове и офиси, да се промени наименованието на местността на м. с. Казичене като
м. с. Казичене – стопански двор и да се приведат
в съответствие графичната и текстовата част на
проекта, като след тяхното изпълнение проектът
да се внесе отново за разглеждане от ОЕСУТ.
С ъ с за я в лен ие с вх. № Г Р-70 - 0 0 -7-[5] о т
9.10.2015 г. е внесен коригиран проект, който е
разгледан и приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128,
ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-78 от
3.11.2015 г., т. 8, като е предложено същият да
бъде изпратен за одобряване в СОС.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Искането за одобряване на ПУП е направено
от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124,
ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ,
а именно от „Инкофудс“ – ООД, като собственик
на поземлени имоти № 138106 и № 138090 по КВС,
землище на с. Казичене, което се установява от
представените в производството документи за
собственост и скици от ОСЗ. Въз основа на същите документи за собственост лицето е вписано
като такова в приложените скици от СГКК за
поземлен имот с идентификатор 35239.6110.1605 и
35239.6110.2701 по КККР на с. Казичене. 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 ПУП 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.
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. Имотите се
урегулират за първи път в общ УПИ, като регулационните граници следват имотните такива на
същите по кадастралната карта в съответствие с
чл. 17, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 3 ЗУТ.
Съгласно визираната разпоредба неурегулирани съседни поземлени имоти могат да се урегулират за създаване на съсобствени УПИ с план за
регулация само със съгласието на собствениците
им, което безспорно е налице, тъй като собственик
на имотите, които се сливат и образуват един
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УПИ, е едно и също лице, изразило съгласието
си в този смисъл чрез иницииране на настоящото
административно производство.
Изменението на плана за регулация се състои и в изменение на улична регулация с оглед
откриване на задънена улица от о.т. 26д до о.т.
26и с цел осигуряване на лице (изход) към улица
на нов УПИ в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4 ЗУТ.
Предвид горното е доказано основанието за
одобряване на ИПР по чл. 134, ал. 2 във връзка с
ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ относно
изменението на уличната регулация.
Улицата се одобрява при спазване изискванията
на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина, като лицето на
УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.
Предвиденото с проекта урегулиране на улица
е мероприятие от публичен характер съгласно
чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да
одобри проекта за ИПР в случая на основание
чл. 21, ал. 7 ЗОС, е Столичният общински съвет.
Новообразуваният УПИ ще позволи на собственика му да го използва съгласно инвестиционните
си намерения в съответствие с предвижданията
на зоната по ОУП на СО.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет
на плана, попадат в устройствена зона: „Зона за
малки и средни производства и занаятчийски
услуги“ (Пмс), в която съгласно т. 21 на приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо
конкретното предназначение на УПИ да е за
„складове и офиси“. Показателите в матрицата
върху графичната част на плана отговарят на
нормативите по ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване в нов УПИ се предвижда ниско като характер (с височина до 10
м) и свободностоящо като начин нежилищно
застрояване. Планът се одобрява при спазване
изискванията на чл. 35, ал. 2 ЗУТ по отношение
изискуемите разстояния на нежилищни сгради
до вътрешните граници на УПИ. Предвиденото
застрояване в съседните УПИ също е с нежилищна функция.
Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
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 „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, „ЕСО“ – ЕАД,
и „Софийска вода“ – АД.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от декларация за липса
на висока дървесна растителност, заверени от
дирекция „Зелена система“ – СО.
Изпълнено е изискването на чл. 125, ал. 6 ЗУТ,
което се установява от представеното становище
на РИОСВ за преценка на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, от което е видно, че липсва
необходимост от извършването на оценка на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 7

въздействието върху околната среда. Проектното
решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, § 124
ПЗРЗИДЗУТ, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 17, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 35, ал. 2,
чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1,
изр. 2 ЗУТ, т. 21 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-69
от 29.09.2015 г., т. 24, и № ЕС-Г-78 от 3.11.2015 г.,
т. 8, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на план за
регулация на кв. 1б, местност с. Казичене – стопански двор, изменение на границите на кв. 1б за
създаване на нов УПИ VII-1605, 2701 за складове
и офиси, изменение на улица между о.т. 26д до
о.т. 26и по кафявите и зелените линии, цифри,
букви и текст с корекциите в лилав цвят съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
новосъздаден УПИ VII-1605, 2701 за складове и
офиси, кв. 1б, местност с. Казичене – стопански
двор с корекциите в лилав цвят съгласно приложения проект.
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 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 „Панчарево“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

4783

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 85
от 14 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за регулация за ПИ с
идентификатор № 03504.233.12 в местност Света
Богородица по кадастралната карта на гр. Белица,
одобрена със Заповед № РД-1-53 от 1.04.2008 г.
на Агенцията по геодезия и кадастър – София,
с цел промяна предназначение на земеделска
земя за построяване на „Жилищно строителство
и търговски обект“.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.

4719

Председател:
А. Ахмед

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ 176
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 при условията на чл. 150 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Брезник, одобрява комплексен проект за
инвестиционна инициатива – ПУП – ПП за трасе
и сервитут на довеждащ водопровод от с. Гърло
до гр. Брезник и от с. Ноевци до с. Слаковци, преминаващ през имоти от землищата, както следва:
– землище гр. Брезник, имоти с идентификатори:
06286.3.14, 06286.3.15, 06286.3.16, 06286.3.17, 06286.3.18,
06286.3.21, 06286.3.22, 06286.3.23, 06286.3.28, 06286.3.31,
06286.4.1, 06286.4.33, 06286.4.34, 06286.4.35, 06286.4.38,
06286.4.40, 06286.4.41, 06286.6.7, 06286.6.8, 06286.6.10,
06286.6.40, 06286.6.41, 06286.8.33, 06286.9.1, 06286.9.44,
06286.9.45, по КККР на землището гр. Брезник;
– землище с. Видрица, имоти с №: 11034.0.19,
11034.0.23, 11034.0.26, 11034.0.29, 11034.0.40, 11034.0.43,
11034.0.47, 11034.0.51, 11034.0.61, 11034.0.67, 11034.0.78,
11034.0.82, 11034.0.83, 11034.0.86, 11034.0.90, 11034.0.101,
11034.21.1, 11034.21.2 , 11034.21.3, 11034.21.37,
11034.22.14, 11034.22.15, 11034.23.19, 11034.29.3,
11034.29.4, 11034.29.5, 11034.29.6, 11034.29.10, 11034.29.11,
11034.33.95, 11034.33.97, 11034.33.98, 11034.33.99,
11034.33.100, 11034.33.104, 11034.33.127, 11034.33.128,
11034.33.139, 11034.33.187, 11034.36.12, 11034.36.13,
11034.38.4, 11034.38.5, 11034.38.6, 11034.38.7, 11034.38.8,
11034.38.9, 11034.38.10, 11034.38.11, 11034.38.12,
11034.38.13, 11034.38.14, 11034.38.18, 11034.38.19,
11034.39.27, 11034.39.28, 11034.39.29, 11034.39.56,
11034.41.1, по КВС на селото;
– землище с. Гърло, имоти с №: 18349.0.91,
18349.0.118, 18349.0.122, 18349.0.126, 18349.0.128,
18349.0.131, 18349.23.22, 18349.24.14, 18349.30.4,
18349.30.5, 18349.30.9, 18349.30.10, 18349.30.16,
18349.31.12, 18349.31.13, 18349.31.14, 18349.31.19, по
КВС на селото;
– землище с. Слаковци, имоти с №: 67163.0.62,
67163.0.67, 67163.0.74, 67163.0.113, 67163.0.128,
67163.0.135, 67163.0.152, 67163.0.157, 67163.0.158,
67163.0.163, 67163.0.168, 67163.0.170, 67163.0.182,
67163.0.192, 67163.0.196, 67163.0.198, 67163.18.37,
67163.25.30, 67163.45.19, 67163.50.47, 67163.50.48,
67163.50.49, 67163.50.50, 67163.50.51, 67163.50.52,
67163.50.66, 67163.50.67, 67163.50.68, 67163.50.74,
67163.50.89, 67163.50.91, 67163.53.34, по КВС на
селото, за обект „Ново изграждане и рехабилитация на съществуваща техническа инфраструктура за допълнително водоснабдяване на
селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци и
Слаковци, община Брезник“.

4693

Председател:
В. Младенова
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ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 119
от 31 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с протокол № 4
от 18.05.2016 г. на ЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
1. Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за трасе на подземно ел. захранване 20 kV до
ПИ 38710.92.25, м. Кучил, по КК на с. Косарка,
преминаващо през ПИ 38710.56.18, ПИ 38710.92.16
с НТП – полски път – (ПОС) с дължина 109,98 м
и ПИ 38710.51.9 с НТП пасище – (ЧС) с обща
дължина на трасето 130,07 м.
2. Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за трасе на водопровод ∅ 80 мм до ПИ 38710.92.25,
м. Кучил, по КК на с. Косарка, преминаващо през
ПИ 38710.59.44, ПИ 38710.59.45, ПИ 38710.57.15,
ПИ 38710.92.16 с НТП – полски път – (ПОС) и
ПИ 38710.91.1 с НТП пасище – (ЧОС) с обща
дължина на трасето 1930,04 м. Трасета са необходими за обект: „Ферма за отглеждане на кози“,
в ПИ 38710.92.25.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.

4690

Председател:
Т. Георгиев

ОБЩИНА РАКОВСКИ
РЕШЕНИЕ № 123
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:
Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за техническата инфраструктура (електропровод),
проектирани през ПИ 0.47 – общински полски път,
и ПИ 0.48 – канал, към проект за ПУП – ПРЗ
за промяна предназначението на ПИ 101 072, за
образуване на УПИ 101 072 – производствена и
складова дейност, Цех за разфасовка на хранителни продукти и складова база, схеми ЕЛ, ВиК
и Пътна, в местността Арджовица по КВС на
с. Стряма, община Раковски. Проектът е изложен
в сградата на общината, стая № 2, ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Раковски, до Административния
съд – Пловдив.

4762

Председател:
Г. Лесов

РЕШЕНИЕ № 124
от 20 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Раковски, реши:

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за техническата инфраструктура (водопровод и
канализация), проектирани през ПИ 726 202 – общински полски път, към проект за ПУП – ПРЗ
за промяна предназначението на ПИ 726 011 за
образуване на УПИ 726 011 – обществено и делово обслужване, спортен комплекс, схеми ЕЛ,
ВиК и Пътна в местността До стадиона по КВС
на гр. Раковски. Проектът е изложен в сградата
на общината, стая № 2, ет. 1.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общинската
администрация – гр. Раковски, до Административния съд – Пловдив.
Председател:
Г. Лесов
4763

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 105
от 28 април 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № І-8, взето по протокол № 1 от 10.03.2015 г. на Общинския експертен
съвет по устройство на територията при Община
Сапарева баня, Общинският съвет – гр. Сапарева
баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) със следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.32.215, 65365.32.314, 65365.32.187
и 65365.32.356 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ изграждане на елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия – водопроводно
отклонение за захранване с питейно-битови и
противопожарни нужди и външно електрозахранване – ниско напрежение, на обект „Запазване
на съществуващата сграда в имота и пристрояване, настрояване и преустройството є в къща
за настаняване“ и изграждане на „Малкоетажна
сграда за настаняване“, предвиден с проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по
чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата
322 кв. м/ид. ч. от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.205, местност Света Богородица
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
представляващ поземлен имот с проектен идентификатор № 65365.32.1293 по кадастралната карта
на гр. Сапарева баня съгласно графичната част
на приложения към това решение подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП), с
възложители Николай Кирилов Пейчeв, Йорданка
Витанова Пейчева и Венцислав Кирилов Пейчев.
Председател:
Ив. Куйов
4692
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ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 317
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПУР
на улично пространство между квартали 118, 120 и
107 и оптимизиране на улици между квартали 130,
129, 128 и 107 по плана на гр. Септември с части:
Архитектура – градоустройство, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, Пътна и Схема на
техническата инфраструктура, с който се:
Обособява нова отсечка на бул. България (от
улица от ул. Еделвайс по бул. България) с нови
осови точки 698 – 698а – 698б – 744б през централна
градска част до ул. Калина, като реалното състояние представлява пешеходна зона.
Предвижда връзка с нова улица за еднопосочно
движение между квартали 107 и 118, която достига до
осова точка 714, като се предвижда нова еднопосочна
улица с нови осови точки 714 – 714а – 698в – 698а и
ширина на улицата от 6 м до 10 м, която се свързва
с гореописаната улица и с ул. Калина:
Заличава улица тупик с осови точки 715 – 716 –
717 в кв. 118.
Създава нов УПИ XXXIV – „За площад“.
Коригира регулационната линия в южната част
на УПИ XI – „За училище“, така че тя да мине по
съществуващата на място такава.
Коригира кв. 107 да стане 187.
Променя ширината на улица с осови точки
720 – 706 (ул. Княз Борис I), като уличната регулационна линия откъм кв. 118 минава по съществуващите на място имотни граници.
Променя ширината на улица с осови точки
770 – 733 (бул. България), като уличната регулационна линия пред кв. 128 минава по съществуващите
на място имотни граници.
Променя ширината на улица с осови точки
762 – 761 – 748 – 747 (ул. Христо Ботев), като
уличната регулационна линия пред кв. 130 минава
частично по съществуващите на място имотни
граници.
Променя границите на УПИ VI – „За озеленяване“, в кв. 130, които са съобразени с новите
тротоарни линии.
Оптимизират се габаритите на пътищата, определят се места за паркиране, които са съобразени
с подходите към съществуващите частни имоти и
всички други компоненти на градската среда – кофи
за боклук, стълбове, осветление и др.
Във връзка с оптимизиране на габаритите на
улица с осови точки 735 – 768 същата се заличава и
се измества на север с нови осови точки 735 – 769.
Проек т ът се нами ра на разположение в
сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в
30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
Л. Влайков
4541

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 145
от 25 май 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява ПУП – парцеларен план за
изграждане на трасе на електропровод 0,4 kV за
присъединяване на обект: „Приемо-предавателна
станция“ в ПИ 000015, местност Карашлъка в
землището с. Коларово, община Харманли, с
възложител: „БТК“ – ЕА Д. Трасето на електропровода с дължина 22,80 м преминава през
ПИ 000015 – горска територия (държавна частна
собственост) в землището на с. Коларово, община
Харманли. Площта на новата сервитутна зона е
91 кв. м. Сервитутът на подземния кабел е 4 м
(по 2 м от двете страни) съгласно приложение
№ 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от
2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
Разположението на трасето и сервитутните зони
са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател:
И. Димитров
4720

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 155
от 26 май 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжения на техническата инфраструктура: уличен водопровод
до ПИ 034015 от съществуващ водопровод в
поземлен имот № 000276 през поземлен имот
№ 000247 – полски пътища, до поземлен имот
034015 в землището на с. Калчево, община
„Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите и
одобрени графични части, неразделна част от
решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване по законосъобразност в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
4691
71. – Министърът на енергетиката на основание пост ъпило за явление за проу чване
на подземни богатства във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства
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по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богат с т ва – с т рои т ел н и мат ериа л и, в п лощ
„Балтината – 2“, разположена на територията
на община Луковит и община Ябланица, област
Ловеч, описана със следните гранични точки в
координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4682007

8582790

2.

4681390

8583121

3.

4681127

8582578

4.

4681448

8582015

5.

4682170

8581746

6.
4682403
8581949
4747
3. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-20 от
6.06.2016 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-84 от 23.12.2014 г. за строеж: „Реконструкция и модернизация на сграда „Магазия 1“ на
територията на пристанище „Изток – Бургас“, в
имот с идентификатор № 07079.618.1019, УПИ VІ
в кв. 1 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
4784
14. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1
ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата е издал
Разрешение за строеж № РС-19 от 6.06.2016 г. за
обект: „Рехабилитация на път II-49 Кубрат – Тутракан от км 89+100 до 98+875.82“, в рамките на
териториалния обхват на транспортната територия, държавна собственост. На основание чл. 149,
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4824
27. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството съобщава, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „в“ и ал. 4, чл. 145, ал. 2,
т. 2, буква „в“ във връзка с чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за пътищата
е издадено Разрешение за строеж № РС-21 от
6.06.2016 г. за обект: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІ-71 „Силистра – Добрич“ от
км 0+045 до км 5+861“. На основание чл. 149, ал. 4
ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок след обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, а
по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
4825
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1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600
до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна
връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново
Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Андрея Спасов Аминков, наследник
на Спас Георгиев Аминков, собственик на имот
№ 2.50, намиращ се в землището на с. Долна
Градешница, община Кресна, за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4794
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Дианка Маринова
Илиева, наследница на Асен Андреев Илиев,
собст веник на имот № 3.12, нам и ращ се в
землището на с. Долна Градешница, община
Кресна, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4795
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илинка Тодорова Боева,
наследница на Тодор Василев Боев, собственик
на имот № 2.51, намиращ се в землището на с.
Долна Градешница, община Кресна, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4796
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4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илинка Тодорова Боева,
наследница на Тодор Василев Боев, собственик
на имот № 3.7, намиращ се в землището на с.
Долна Градешница, община Кресна, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4797
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илинка Тодорова Боева,
наследница на Тодор Василев Боев, собственик
на имот № 3.10, намиращ се в землището на с.
Долна Градешница, община Кресна, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4798
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Георгиев Васев,
наследник на Петко Христов Петков, собственик
на имот № 3.22, намиращ се в землището на с.
Долна Градешница, община Кресна, за постановяването на Решение № 86 на Министерския
съвет от 11.02.2016 г., изменено и допълнено
с Решение № 422 на Министерския съвет от
26.05.2016 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4799
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7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Вангелов Махлелийски,
наследник на Вангел Костадинов Махлелийски,
собственик на имот № 26.17, намиращ се в
землището на с. Микрево, община Струмяни,
за постановяването на Решение № 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4800
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600
до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна
връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново
Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Радко Николов Маламов, наследник
на Христо Кръстев Маламов, собственик на
имот № 95.36, намиращ се в землището на с.
Плоски, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4801
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от км 397+600
до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна
връзка на път I-1 (Е79) с общински път с. Ново
Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Атанасов Ангелов, наследник
на Иван Тодоров Милушев, собственик на имот
№ 12.12, намиращ се в землището на с. Дамяница, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4802
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10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Диана Димитрова
Тодорова, наследница на Мария Георгиева Тодорова, собственик на имот № 22.8, намиращ
се в землището на с. Дамяница, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4803
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собст веност съобщава на Евгени Методиев
Митрев, наследник на Методи Божинов Митрев, собственик на имот № 59.7, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4804
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Методиева
Митрева, наследница на Методи Божинов Митрев, собственик на имот № 59.7, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
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ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4805
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и нова
пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински път
с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Яна Георгиева, наследница на
Георги Костадинов Холеров, собственик на имот
№ 59.9, намиращ се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4806
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Георгиев Иванов, наследник на Иван Попстоилов Андонов,
собственик на имот № 64.15, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4807
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ангел Стоянов Цулев, наследник на Иван Попстоилов Андонов,
собственик на имот № 64.15, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
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за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4808
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Георгиев Иванов, наследник на Иван Попстоилов Андонов,
собственик на имот № 65.23, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4809
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ангел Стоянов Цулев, наследник на Иван Попстоилов Андонов,
собственик на имот № 65.23, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4810
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Георгиев Иванов, наследник на Иван Попстоилов Андонов,
собственик на имот № 66.90, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
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и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4811
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ангел Стоянов Цулев, наследник на Иван Попстоилов Андонов,
собственик на имот № 66.90, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4812
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Кирилов Георгиев, наследник на Илия Георгиев Софкин,
собственик на имот № 65.10, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуж дени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4813
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Кристина Бориславова
К ицова, наследница на Кръстана Паскалева
Кицова, собственик на имот № 65.3, намиращ
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се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4814
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борис Бориславов
Кицов, наследник на Кръстана Паскалева Кицова, собственик на имот № 65.3, намиращ се в
землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено
и допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4815
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борислава Бориславова
К ицова, наследница на Кръстана Паскалева
Кицова, собственик на имот № 65.3, намиращ
се в землището на гр. Сандански, община Сандански, за постановяването на Решение № 86 на
Министерския съвет от 11.02.2016 г., изменено и
допълнено с Решение № 422 на Министерския
съвет от 26.05.2016 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
4816
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на наследниците на Костадин Янев Петров, собственик на имот № 26.9,
намиращ се в землището на с. Микрево, община Струмяни, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4817
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Дафина Стойчева Филипова, собственик на
имот № 27.11, намиращ се в землището на с.
Микрево, община Струмяни, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4818
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собс т венос т с ъобща ва на наслед н и ц и т е на
Никола Илиев Николов, собственик на имот
№ 49.4, намиращ се в землището на с. Лешница, община Сандански, за постановяването
на Решение № 86 на Министерския съвет от
11.02.2016 г., изменено и допълнено с Решение
№ 422 на Министерския съвет от 26.05.2016 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
4819
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Струма“, Лот 3.3, с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Македонка Костадинова Димитрова, собственик на имот № 29.27,
намиращ се в землището на с. Дамяница, община Сандански, за постановяването на Решение
№ 86 на Министерския съвет от 11.02.2016 г.,
изменено и допълнено с Решение № 422 на
Министерския съвет от 26.05.2016 г., с което са
отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4820
19. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 и чл. 189,
ал. 1 във връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 ЗСВ
119 свободни длъжности „прокурор“ в районните
прокуратури, както следва :
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Благоевград;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – гр. Гоце Делчев;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Разлог;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Видин;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Белоградчик;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Враца;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Козлодуй;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Дупница;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Монтана;
– 3 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Лом;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Перник;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – гр. Елин Пелин;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Костинброд;
– 3 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Сливница;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Своге;
– 8 свободни длъжности „прокурор“ в Софийска районна прокуратура;
– 8 свободни длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Пловдив;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Асеновград;
– 3 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Карлово;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Пазарджик;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Велинград;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Панагюрище;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – гр. Пещера;
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– 3 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Стара Загора;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Казанлък;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Хасково;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Харманли;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Димитровград;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Кърджали;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Смолян;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Чепеларе;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Велико Търново;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Горна Оряховица;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Севлиево;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Дряново;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Русе;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Бяла;
– 3 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Варна;
– 4 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Провадия;
– 5 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Добрич;
– 3 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Шумен;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Велики Преслав;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Нови пазар;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – гр. Кубрат;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Търговище;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Попово;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Силистра;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Тутракан;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Дулово;
– 3 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Бургас;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Айтос;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Карнобат;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Малко Търново;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Несебър;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Районна
прокуратура – Поморие;

ВЕСТНИК

БРОЙ 46

– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Средец;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Царево;
– 4 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Сливен;
– 4 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Ямбол;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Районна
прокуратура – Елхово.
2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за преместване
чрез събеседване за заемане на 94 свободни
длъжности „прокурор“ в районните прокуратури,
както следва:
1. Ра йон на п рок у рат у ра – Бла г оевг ра д –
2 свободни длъжности;
2. Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев –
1 свободна длъжност;
3. Районна прокуратура – Разлог – 1 свободна
длъжност;
4. Районна прокуратура – Видин – 2 свободни
длъжности;
5. Районна п рок у рат у ра – Белог ра д чик –
1 свободна длъжност;
6. Районна прокуратура – Враца – 1 свободна
длъжност;
7. Районна прокуратура – Козлодуй – 1 свободна длъжност;
8. Районна прокуратура – Дупница – 1 свободна длъжност;
9. Районна прокуратура – Монтана – 1 свободна длъжност;
10. Районна прокуратура – Лом – 2 свободни
длъжности;
11. Районна прокуратура – Перник – 2 свободни длъжности;
12. Районна прокуратура – гр. Елин Пелин –
1 свободна длъжност;
1 3. Ра й о н н а п р о к у р ат у р а – С л и вн и ц а –
2 свободни длъжности;
14. Районна прокуратура – Своге – 1 свободна
длъжност;
15. Софийска районна прокуратура – 7 свободни длъжности;
16 . Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – П л о в д и в –
6 свободни длъжности;
17. Ра йон на п рок у рат у ра – Ас еновг ра д –
1 свободна длъжност;
18. Районна прокуратура – Карлово – 3 свободни длъжности;
19. Ра йон на п рок у рат у ра – Па зард ж и к –
1 свободна длъжност;
2 0. Ра йон на п р ок у рат у ра – В е л и н г ра д –
1 свободна длъжност;
21. Районна проку рату ра – Панагюрище –
1 свободна длъжност;
22. Ра йон на п рок у рат у ра – г р. Пещера –
1 свободна длъжност;
23. Районна прокуратура – Стара Загора –
2 свободни длъжности;
2 4. Ра й о н н а п р о к у р а т у р а – К а з а н л ъ к –
1 свободна длъжност;
25. Районна прокуратура – Хасково – 2 свободни длъжности;
2 6. Ра йон н а п р ок у р ат у р а – Х арм а н л и –
1 свободна длъжност;

БРОЙ 46

ДЪРЖАВЕН

27. Районна прокуратура – Димитровград –
1 свободна длъжност;
2 8. Ра йон н а п р ок у р ат у р а – К ърд ж а л и –
2 свободни длъжности;
29. Районна прокуратура – Смолян – 1 свободна длъжност;
3 0 . Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – Че п е л а р е –
1 свободна длъжност;
31. Районна прокуратура – Велико Търново –
1 свободна длъжност;
32 . Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – С е в л и е в о –
1 свободна длъжност;
33. Районна прокуратура – Дряново – 1 свободна длъжност;
34. Районна прокуратура – Русе – 2 свободни
длъжности;
35. Районна прокуратура – Бяла – 2 свободни
длъжности;
36. Районна прокуратура – Варна – 2 свободни
длъжности;
37. Ра й о н н а п р о к у р а т у р а – П р о в а д и я –
3 свободни длъжности;
38. Районна прокуратура – Добрич – 4 свободни длъжности;
39. Районна прокуратура – Шумен – 3 свободни длъжности;
40. Ра йон на п рок у рат у ра – Вел и к и Преслав – 1 свободна длъжност;
41. Ра йонна п рок у рат у ра – Нови пазар –
1 свободна длъжност;
42 . Ра йон на п р ок у рат у ра – г р. Ку брат –
1 свободна длъжност;
43. Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – С и л и с т р а –
1 свободна длъжност;
4 4. Р а й о н н а п р о к у р а т у р а – Т у т р а к а н –
1 свободна длъжност;
45. Районна прокуратура – Дулово – 1 свободна длъжност;
46. Районна прокуратура – Бургас – 3 свободни длъжности;
47. Районна прокуратура – Айтос – 2 свободни
длъжности;
48. Ра йонна п рок у рат у ра – К арнобат –
1 свободна длъжност;
49. Районна прокуратура – Малко Търново –
1 свободна длъжност;
50. Районна прокуратура – Несебър – 1 свободна длъжност;
51. Районна прокуратура – Средец – 2 свободни длъжности;
52. Районна прокуратура – Царево – 1 свободна длъжност;
53. Районна прокуратура – Сливен – 3 свободни длъжности;
54. Районна прокуратура – Ямбол – 3 свободни длъжности;
55. Районна прокуратура – Елхово – 1 свободна длъжност.
2.1. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
2.2. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
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3. Обявява на основание чл. 188, ал. 1 и чл. 189,
ал. 1 във връзка с чл. 178, ал. 3 и чл. 190 ЗСВ
46 свободни длъжности „прокурор“ в окръжните
прокуратури, както следва :
– 9 свободни длъжности „прокурор“ в Специализирана прокуратура;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Окръжна прокуратура – София;
– 13 свободни длъжности „прокурор“ в Софийска градска прокуратура;
– 4 свободни длъжности „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Хасково;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Окръжна
прокуратура – Плевен;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Окръжна
прокуратура – Габрово;
– 5 свободни длъжности „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Варна;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Окръжна
прокуратура – Добрич;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Окръжна
прокуратура – Шумен;
– 2 свободни длъжности „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Разград;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Окръжна
прокуратура – Силистра;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Окръжна
прокуратура – Бургас;
– 1 свободна длъжност „прокурор“ в Окръжна
прокуратура – Сливен.
4. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 34 свободни длъжности „прокурор“
в окръжните прокуратури, както следва:
1. Специализирана прокуратура – 7 свободни
длъжности;
2. Окръж на прок у рат у ра – Благоевг рад –
2 свободни длъжности;
3. Окръжна прокуратура – София – 2 свободни длъжности;
4. Софийска градска прокуратура – 9 свободни
длъжности;
5. Окръжна прокуратура – Пловдив – 3 свободни длъжности;
6. Окръжна прокуратура – Хасково – 2 свободни длъжности;
7. Окръжна прокуратура – Варна – 4 свободни
длъжности;
8. Окръжна прокуратура – Шумен – 1 свободна длъжност;
9. Окръжна прокуратура – Разград – 2 свободни длъжности;
10. Окръж на прок у рат у ра – Силист ра – 1
свободна длъжност;
11. Окръжна прокуратура – Бургас – 1 свободна длъжност.
4.1. Конкурсът да се проведе чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, касаещи дейността на органа в
съдебната власт, за който кандидатства.
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4.2. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
5. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1, 2
и 3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване
в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи в 14-дневен срок от датата на
обнародване на обявата в „Държавен вестник“
кандидатите подават лично или чрез писмено
упълномощен представител в администрацията на
ВСС, София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, заявление
за участие в конкурса (по образец), към което
се прилагат: служебна бележка от административния ръководител, удостоверяваща наличие
на стаж по чл. 164 ЗСВ; кадрова справка от
административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
на случаен принцип; копие от 3 акта, изготвени от кандидата през последните 3 години от
дейността му, избрани от него; други документи
по негово желание, свързани с притежаваните
професионални и нравствени качества.
4745
48. – Военномедицинската академия – София, обявява конкурси за редовна докторантура
през 2017 г. в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, както следва: по научната
специалност „Неврология“ – 2 места за цивилни
служители или граждани извън системата на
МО, СППМО и БА; по научната специалност
„Белодробни болести“ – 1 място за цивилен
служител или гражданин извън системата на
МО, СППМО и БА; по научната специалност
„Урология“ – 1 място за цивилен служител или
гражданин извън системата на МО, СППМО и
БА; по научната специалност „Клинична токсикология“ – 2 места за цивилни служители или
граждани извън системата на МО, СППМО и
БА; по научната специалност „Медико-санитарна защита“ – 1 място за цивилен служител или
гражданин извън системата на МО, СППМО и
БА; по научната специалност „Организация и
тактика на медицинската служба“ – 1 място за
цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА. Срок за подаване на
документите – 9 септември 2016 г. Изискванията
към участниците в конкурсите и необходимите
документи ще бъдат публикувани на уебсайта
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация:
отдел „Учебна и научноизследователска дейност“:
тел. 9225130.
4771
67. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна
специалност „Организация и управление на производството (строителство)“ към катедра „Орга-
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низация и икономика на строителството“ – един
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, София,
бул. Хр. Смирненски 1, тел.: 02/963-52-45, вътр.
449 и 02/866-90-54.
4728
26. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на следните академични
длъжности: главни асистенти в професионално
направление: 4.6. Информатика и компютърни
науки (Социални аспекти на електронното управление и електронното обучение) за нуждите
на катедра „Компютърни науки“ – един; 9.1.
Национална сигурност (Туризъм и сигурност.
Културологични аспекти) за нуждите на катедра
„Информационна среда за туризъм, изкуство и
култура“ – един; 3.5. Обществени комуникации
и информационни науки (Архивистика и документалистика) за нуждите на катедра „Културноисторическо наследство“ – един; 9.1. Национална
сигурност за нуждите на катедра „Национална
сигурност“ – един; доценти в професионално
направление: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Бизнес и административни комуникации и корпоративна култура) за
нуждите на катедра „Комуникации и информиране“ – един; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Организация и управление
на екосистемни услуги за сигурност в туризма) за
нуждите на катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура“ – един; 2.2. История и
археология (Археология) за нуждите на Института
за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на КИН – един;
9.1. Национална сигурност за нуждите на Института за научни изследвания и обучение на
докторанти – един; професори в професионално
направление: 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Интелектуални мрежи
в книгоиздаването) за нуждите на Департамента
по общообразователни дисциплини – един; 9.1.
Национална сигурност (Регионална сигурност) за
нуждите на Средиземноморския университет на
Албания – един; 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки (Управление при кризи)
за нуждите на Средиземноморския университет
на Албания – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: бул. Цариградско шосе 119, стая
215, тел. за справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
4779
27. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за докторанти в редовна и задочна
форма на обучение, български граждани, през
учебната 2016/2017 г. по докторски програми: 1.
Книгознание, библиотекознание и библиография – 4 редовно и 5 задочно; 2. Културно-историческо наследство в съвременна информационна
среда – 4 редовно и 6 задочно; 3. Организация
и у правление на информационни процеси –
1 редовно и 4 задочно; 4. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление –
3 редовно и 7 задочно; 5. Национална сигурност –
2 редовно и 2 задочно. Срокът за подаване
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на документи е 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – на адрес:
бул. Цариградско шосе 119, стая 215, тел. за
справки – 970 85 98, www.unibit.bg.
4780
1. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за прием на редовни докторанти със стипендия: 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия (тема: „Приложение на
информационни и комуникационни технологии
в проектирането на устойчива архитектура“);
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (тема:
„Жилищна политика в урбанистичния и исторически контекст на европейския град“); 8.2.
Изобразително изкуство (тема: „Конструиране и
обемно моделиране в модния дизайн“); 4.6. Информатика и компютърни науки (тема: „Анализ
на стар програмен код“); 8.4. Театрално и филмово
изкуство (тема: „Българската фотожурналистика
между двете световни войни (1918 – 1946 г.)“;
9.1. Национална сигурност (тема: „Киберсигурност в мрежови системи за управление“); 3.3.
Политически науки (тема: „Съвременното политическо представителство“, Идеен проект по
тема, уточнена на тел. 02/81 10 602); 3.6. Право
(тема: „Отговорност на държавата за вреди“);
3.6. Право (тема: „Особено исково производство
по колективни искове“); 5.3 Комуникационна и
компютърна техника (тема: „Интелигентност на
интерактивните видеосистеми“). Приема се не
повече от един кандидат за всяка тема. Докторантурите са с продължителност три години и са
със стипендия на НБУ. Необходими документи:
молба до ректора на НБУ за допускане до конкурса за редовна докторантура със стипендия
по определената тема; автобиография; диплома
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“; идеен проект по обявената
тема за дисертация, придружен с работен план
и библиография; списък с публикации по темата
на дисертацията (ако има такива). Приемната
процедура включва кандидатдокторантски изпити по специалността (писмен и устен); изпит по
чужд език; събеседване по представения идеен
проект. Документите се подават до 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в
офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов
български университет, Корпус І, офис 122, ул.
„Монтевидео“ 21, 1618 София. За повече информация: тел.: 02/ 8110 133; 02/ 8110 142. Нов български университет обявява следните конкурси
за прием на редовни докторанти с такса: 3.1.
Социология, антропология и науки за културата
(тема: „Медицинска антропология“) – 1 място;
3.1. Социология, антропология и науки за културата (тема: „Приложна антропология“) – 1 място;
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (тема:
„Адаптация на традиционните градски центрове
в съвременното урбанистично развитие“) – 1 място; 8.1. Теория на изкуствата (тема: „Изкуството
от стъкло с органични материали и неговите
възможности“) – 1 място; 8.4. Театрално и филмово изкуство (тема: „Творчески и технологични
предизвикателства пред екранните изкуства в
дигиталната епоха“) – 1 място; 8.4. Театрално и
филмово изкуство (тема: „Критическата функция
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на театъра в съвременната култура“) – 1 място; 8.4. Театрално и филмово изкуство (тема:
„Стратегии на присъствие на тялото в съвременния театър“) – 1 място; 3.2. Психология (тема:
„Ембодимънт: Език, възприятие и действие“) –
1 място; 3.2. Психология (тема: „Пространствено
познание и комуникация“) – 1 място; 3.2. Психология (тема: „Морална преценка“) – 1 място;
3.2. Психология (тема: „Коопериране. Теория на
игрите“) – 1 място; 3.2. Психология (тема: „Ментализация и регулиране на афектите“) – 1 място;
8.3. Музикално и танцово изкуство (Музика) –
4 места; 3.6. Право (тема: „Възстановяване на правата на обявения в несъстоятелност длъжник“) –
1 място; 3.6. Право (тема: „Престъпления против
реда на управлението според Наказателния кодекс
на Република България“) – 1 място; 2.2. История
и археология (Египтология) (тема: „Магическите
практики в текстове на саркофазите“) – 1 място;
2.3. Философия (Съвременни философски учения
(семиотика) – 2 места. Докторантурите са с продължителност три години. Семестриалната такса
е 1650 лв. Документите се подават до 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в
офиса на Магистърския факултет на адрес: Нов
български университет, Корпус І, офис 122, ул.
Монтевидео 21, 1618 София. За повече информация: тел.: 02/8110 133; 02/8110 142.
4675
88. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по научна специалност
„Неврохирургия“ в сектор „Специална медицина“
на катедра „Сестрински терапевтични грижи“
за нуждите на Клиниката по неврохирургия на
УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета, Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар,
стая 139, тел. 064/884-172.
4721
89. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по научна
специалност „Съдебна медицина“ в сектор „Съдебна медицина и деонтология“ на катедра „Обща
медицина, съдебна медицина и деонтология“ за
нуждите на Отделението по съдебна медицина
и деонтология на УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1,
Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4722
62. – Институтът за ядрени изследвания и
ядрена енергетика при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност доцент по
професионално направление 4.1. Физически науки
(Теоретична и математическа физика – атомна и
молекулна физика) – един със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – София, бул. Цариградско шосе 72,
тел.: (02) 979 59 82 и (02) 979 51 56.
4542
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39. – ИРГР „К. Малков“ – гр. Садово, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за главен асистент в професионално
направление 6.1. Растениевъдство по научна специалност 04.01.05 „Селекция и семепроизводство
на културните растения“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в „Човешки ресурси“, тел. 032/6290-26.
4689
46. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че се разрешава израбо т ване на п роек т за
изменение на П У П – план за рег улаци я на
гр. Белица. Обхват на ПУП – ПР е ПИ с идентификатор № 03504.403.2041 – общински полски
път, и УПИ ІІ-1306, кв. 103 по ПУП – ПР на
гр. Белица, одобрен с Решение № 52, протокол
№ 38/29.03.2011 г. на Общинския съвет – гр.
Белица, влязло в сила на 9.05.2011 г., и одобрява
задание за проектиране на изменение на одобрен
ПУП – ПР на гр. Белица, одобрен с Решение
№ 52, протокол № 38/29.03.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Белица, влязло в сила на 9.05.2011 г.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация с адрес: гр. Белица
2780, ул. Георги Андрейчин 15.
4714
9. – Община гр. Добрич, област Добри ч,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания
на ПИ 72624.207.32 (общинска собственост) и
ПИ 72624.618.196 (общинска собственост) във
връзка с изграждане на външен водопровод и
канализация на ПИ 72624.207.37 (урбанизирана
територия „за ПСД – обработка (без рязане) и
продажба на дървен материал“) в землището на
гр. Добрич. Проектът е изложен в Центъра за
услуги и информация на Община гр. Добрич,
работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план до общинската администрация на Община гр. Добрич.
4713
70. – Общинската служба по земеделие Кърджали на основание чл. 18д, ал. 4 и 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ)
съобщава за изработване на помощни планове
на ползватели и собственици на земи по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, планове на новообразуваните имоти
на зоните за земеделско ползване (ЗЗП) № 9 и
№ 10, намиращи се в землището на с. Невестино,
община Кърджали, ЗЗП № 16 в землището на
с. Зимзелен и № 19 в землището на с. Сипей,
община Кърджали ЗЗП № 17 и № 18, попадащи в
землището на гр. Кърджали и с. Солище, община
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Кърджали, и ЗЗП в землището на с. Пчеларово,
община Черноочене, област Кърджали. Графикът за анкета по изпълнение на техническите
дейности е, както следва:
ЗЗП – №
17, 18 и 19

Землище

Дата

гр. Кърджали, 16 и 17.07.2016 г.
с. Солище и
с. Сипей

9 и 10

с. Невестино

23.07.2016 г.

16

с. Зимзелен

24.07.2016 г.
до 13,00 ч.

с. Пчеларово

24.07.2016 г.
от 14,00 ч.

4695
80. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на у рбанизираните територии – обект:
„Външно ВиК захранване“ за поземлен имот с
идентификатор № 51500.83.33 по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Кокалу, община
Несебър. Трасето на канала и водопровода започва от съществуващи водопровод и канализация
в полски път ПИ 51500.83.51 и завършва в ПИ
51500.83.33 по кадастралната карта на гр. Несебър,
м. Кокалу. Трасето на водопровода е на север от
канала на 1 м разстояние и е със сервитут по
0,30 м от двете страни, като изцяло се вписва
в сервитута на канала. Сервитутът на канала е
по 3 м от двете страни. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на общинската администрация Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4711
82. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите на у рбанизираните територии – обект:
„Ел. захранване на проектно БКТП 1×800 kVA в
ПИ 51500.83.33 от съществуващ кабел 20 kV по
път ПИ 51500.83.51“, по кадастралната карта на
гр. Несебър, местност Кокалу, община Несебър.
Трасето започва, като се разкъсва съществуващ
кабел 20 kV от ТП „Артур-2“ до ТП „Арт“ в път
ПИ 51500.83.51 и достига до проектен БКТП
1×800 kVA в ПИ 51500.83.33 по кадастралната
карта на гр. Несебър, местност Кокалу. Определя
се сервитут по 2 метра от двете страни на кабелите (около 82 кв. м). Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на общинската администрация Несебър, ул. Еделвайс 10, ет. 3, стая 37.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4712
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55. – Община Севлиево, област Габрово, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасета на електропровод и водопровод
за захранване на ПИ 65927.72.66 по кадастралната
карта на гр. Севлиево, местност Ороз чаир, собственост на Ивайло Николаев Колев. Трасето на
електропровода е с дължина 19,44 м и започва от
стълб, намиращ се в ПИ 65927.508.346 – урбанизирана територия с НТП – за друг вид застрояване,
преминава през ПИ 65927.72.81 – път, общинска
собственост, и достига до ПИ 65927.72.66. Сервитутът на електропровода е по 2 м от двете страни на оста на трасето. Трасето на водопровода
е с дължина 172,62 м, започва от съществуващ
водопровод ∅ 160 РVС, преминава през ПИ
65927.72.81 – път, общинска собственост, и достига
до ПИ 65927.72.66. Сервитутът на водопровода е
по 3 м от двете страни на оста на трасето. Линиите на трасетата са съгласно графичната част
на проекта. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
4717
18. – Община Септември, област Пазарджик,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е
изработен ПУП – парцеларен план за трасе на
електропровод и водопровод за захранване на
ПИ 022108, м. Гермето, в землището на с. Злокучене. Трасето на електропровода започва от
стълб № 1 изв. А ТП/БКТП № 1, Център Злокучене, КЛ/ВЛ Победа, пс/ст Белово, пресича
улица с осови точки 42-43-44, чупи на югоизток
по тротоара и достига до ПИ 022108. Трасето
извън регулацията ще премине само през ПИ
000038, територия за транспорт (с НТП „пътна
мрежа“). В регулацията трасето ще премине
само по улица с осови точки 42-43-44-45-46.
Трасето на водопровода започва от водопровод
∅ 80 АЦ до осова точка 45, пресича улицата,
чупи на изток и достига до поземления имот.
Трасето извън регулация ще премине през ПИ
000038, територия за транспорт с НТП „пътна
мрежа“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4694
58. – Областният управител на Софийска област на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение
за строеж № 2 от 2.06.2016 г. за обект: „Оптична кабелна линия „18-19“ в поземлени имоти
№ 000337, 000339, 000356, 000018, 000502, 000603,
000503, 000516, 000160, 000259, 000595, 000453,
000561, 000562, 000565, 000579, 077003, 077002,
077013, 000537, 000267, 000185, 000035, 000064 и
000175, намиращи се на територията на община
Горна Малина, и в поземлени имоти № 000853,
000932, 160001, 340001, 339008, 000936, 000036,
000012, 300002, 306001, 307001, 314005, 010086,
315001, 000048, 000035, 000147 и 000829, намиращи
се на територията на община Мирково, с възло-
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жител Министерството на отбраната. Строежът
е трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3,
буква „з“ ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба № 1 от
30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи. Разрешението за строеж подлежи на
обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез областния управител
на Софийска област.
4710
69. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
комплексен проект за инвестиционна инициатива
съгласно чл. 150 ЗУТ, съдържащ: подробен устройствен план – парцеларен план и специализирана
план-схема за обект: „Трасе на разпределителен
газопровод до склад за готова продукция на
„ЛИДЛ България ЕООД енд КО“ – КД, в урегулиран поземлен имот № I-10086 в масив 10“,
преминаващ през поземлени имоти: 0.281, 0.275,
0.104, 6.55, 0.311, в землището на с. Кабиле,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение
на заинтересуваните лица в отдел „АТО и С“
на общината. 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.
4718
2. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от
Закона за общинската собственост обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален обхват поземлен имот (ПИ) с № 222 по
неодобрения кадастрален план (КП) на с. Струя,
община Руен, област Бургас, който е изложен в
стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, община Руен,
област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят своите
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за ПУП до общинската администрация.
4716
3. – Община с. Руен, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 от
Закона за общинската собственост обявява, че
е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за
регулация и застрояване (ПРЗ) в териториален
обхват поземлен имот (ПИ) с № 200022, намиращ се в местността Дюс келеме по картата на
възстановената собственост (КВС) на землище
с. Ябълчево, ЕКАТТЕ 87093, община Руен, област
Бургас, който е изложен в стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес:
с. Руен 8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят своите писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
общинската администрация.
4715
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С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от сдружение „Национално сдружение на частните болници“ – София, сдружение „Център за
защита правата в здравеопазването – София,
сдружение „Сдружение на общинските болници
в България“ – Плевен, и сдружение „Българска
бол ни ч на асоц иа ц и я“ – Софи я, на Наредба
№ 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“, издадена
от министъра на здравеопазването, по което е
образувано адм. дело № 5340/2016 г. по описа
на Върховния административен съд.
4749
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Бургас с административен
център Бургас, обективирано в Заповед № РД09-24 от 16.05.2016 г., против Решение № 96 на
Общинския съвет – гр. Приморско, прието по
т. 3 от дневния ред на заседанието, проведено на 27.04.2016 г., отразено в протокол № 8
от същата дата, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 23 и ал. 2 ЗМСМА е приета Наредба
за определяне и администриране на местните
такси и цени на услугите на територията на
община Приморско. Решението се оспорва само
в частта, в която е приет § 1. По оспорването
е образувано адм. дело № 1048/2016 г., което е
насрочено за 15.09.2016 г. от 10,20 ч.
4708
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест от
прок у рор при Районната прок у рат у ра – Панагюрище, Красимир Танев, подаден против
Наредбата за условията и реда на прокопаване
елемен т и на т ех н и ческата и нфрас т ру к т у ра,
приета с Решение № 157 от 26.04.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Стрелча. По протеста
е образувано административно дело № 412 по
описа на съда за 2016 г.
4756
А дминистративният съд – София-град, ІІ
отделение, 26 състав, съобщава, че по жалба на
Тодор Христов Костов е образувано адм. дело
№ 11743/2015 г. с предмет на делото Решение
№ 541 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на Столичния общински съвет в частта му относно ПРЗ
на УПИ ІІІ-222 за търговия и офиси, кв. 104а,
в частта на предвиденото в имота застрояване,
както и в частта, с която се променя неговото
предназначение и се променя характерът на
к вар та ла. За и н т ересу ва н и т е л и ца могат да
се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването
в „Държавен вестник“, като подадат писмена
молба по делото със съдържание и приложения,
посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУ Т.
4823
Хасковският окръжен съд призовава Василка
Недялкова Колева от Димитровград, ул. Чудомир 16, да се яви в съда на 14.09.2016 г. в 10 ч.
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като въззиваема страна по в.гр.д. № 131/2016 г.,
заведено по въззивна жалба, постъпила от Любомир Гинев Сотиров от Хасково, ул. Ерма 7А,
с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК против
Решение № 672 от 6.11.2015 г., постановено
по гр.д. № 3192/2013 г. по описа на Районния
съд – Хасково.
4709
Софийският районен съд, 46 състав, І ГО,
съобщава на лицето Борислава Емилова Димова – конституирана като ответница, с последен
адрес – София, ж.к. Красна поляна І част № 39,
вх. А, ет. 8, ап. 2, че по гр. д. 17333/2007 г. по
описа на СРС, 46 състав, трябва да се яви в
деловодството на 46 състав, СРС, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, в периода 1.08. – 15.08.2016 г.
за връчване на съдебни книжа (съобщение за
постановено по делото решение). В случай че
не се яви да получи книжата в указания срок,
те ще се приложат към делото и ще се считат
редовно връчени.
4750
Софийският районен съд, 85 състав, гр. д.
№ 11109/2015 г., кани държателя на временно
удостоверение № 144, издадено на 24.09.2007 г.
за 57 акции с номера от 2770 до 2826, като
същото е било издадено на „Фолекс“ – ЕООД,
за записаните от него акции от капитала на
„Екобулпак“ – А Д, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
131271470, със седалище и адрес на управление
гр. София, район „Красно село“, кв. Борово,
ул. Дечко Йорданов 64, представлявано от изпълнителния директор Видьо Вълков Видев,
да заяви по настоящото дело правата си върху
този запис на заповед най-късно до откритото
съдебно заседание, насрочено на 20.09.2016 г.
от 10 ч., когато ще се разгледа молбата на „Фолекс“ – ЕООД, ЕИК 130556388, за обезсилване
на това временно удостоверение. В случай че
в указания срок държателят не заяви своите
права, ценната книга ще бъде обезсилена. Заповядва да не се извършват никакви плащания
по гореописаната ценна книга. Насрочва делото
в открито съдебно заседание на 20.09.2016 г.
от 10 ч., за когато да се призове молителят
„Фолекс“ – ЕООД. Заповедта да се обнародва
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“,
като препис от нея да се постави на определеното за това място в съда и да се изпрати на
„Екобулпак“ – А Д.
4773
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 89 състав, уведомява Юлия Дмитроевна
Кувшинова, гражданка на Украйна, родена на
9.04.1984 г. в Казахстан, която няма регистриран
настоящ и постоянен адрес на територията на
Република България, в качеството є на ответница по гр. д. № 32582/2015 г., образувано по
предявен от Георги Боянов Топчийски иск по
чл. 49, ал. 1 СК, и є указва в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, гр. София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, за връчване на книжата
по делото. Ответницата да посочи съдебен ад-
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ресат в страната, в противен случай делото ще
се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4774
Хасковският районен съд уведомява Окан
Хепсагър, роден на 28.02.1968 г., гражданин на
Република Турция, без адресна регистрация в
Република България, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщението с приложените книжа като ответник по
гр.д. № 529/2016 г., заведено от Калина Добрева
Хепсагър от Хасково с правно основание чл. 49,
ал. 1 и 3 СК. Ако не се яви, за да получи съобщението с книжата в указания срок, те ще
се приложат към делото и ще се считат за редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48 ГПК.
4683
Хасковският районен съд уведомява Окан
Хепсагър, роден на 28.02.1968 г., гражданин на
Република Турция, без адресна регистрация в
Република България, да се яви в съда в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ за получаване на съобщението с приложените книжа като ответник по
гр.д. № 553/2016 г., заведено от Калина Добрева
Хепсагър от Хасково с правно основание чл. 132,
ал. 1, т. 2 СК. Ако не се яви, за да получи
съобщението с книжата в указания срок, те
ще се приложат към делото и ще се считат за
редовно връчени. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48 ГПК.
4688
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 679 ТЗ с разпореждане № 732 от 9.06.2016 г.
по ч.т.д. № 93/2016 г. призовава кредиторите на
„Булгар Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, ЕИК 200117532, в несъстоятелност по т.д.
№ 66/2010 г. по описа на ПОС, за от к ри то
съдебно заседание за разглеждане на искането
по чл. 679, ал. 1 ТЗ – за отмяна решения на
събрание на кредиторите, взети на 3.05.2016 г.,
подадено от „Минерали Индустриали България“ – ООД, с ЕИК 107518605, със седалище и
адрес на управление гр. Севлиево, ул. Никола
Петков 41а, ап. 3.3, представлявано от В. Коста, и
„Минерали Индустриали“ – ООД – дружество,
регистрирано в Република Италия, във фирмения регистър на Търговско-промишлената,
занаятчийска и земеделска палата – Новара, с
данъчен номер и номер на вписване 01661310035,
с адрес на управление Италия, Новара, площад
Мартири дела Либерта № 4, К АП 28100, представлявано от Сабрина Боцола – кредитори в
производство по несъстоятелност на „Булгар
Минерали – Стрелча“ – АД, гр. Стрелча, с ЕИК
200117532 – с открито производство по несъстоятелност с решение № 35 от 21.03.2011 г., постановено по т.д. № 66/2010 г. по описа на ПзОС,
вписано в TP на 4.04.2011 г. Заседанието ще се
проведе на 4.07.2016 г. от 13,30 ч. в сградата на
Съдебната палата Пазарджик, ул. Хан Крум 3.
4822
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3. – Съветът на настоятелите на Настоятелството за подпомагане на 106 ЦДГ „Княгиня
Мария-Луиза“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на членовете на
настоятелството на 12.08.2016 г. в 17,30 ч. в седалището на сдружението в София, ул. Родопи 8,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на настоятелството за 2014 г. и 2015 г.; 2. освобождаване на членове на съвета на настоятелите
и председателя на настоятелството, както и освобождаването им от отговорност; 3. избор на
нови членове на съвета на настоятелите и нов
председател на настоятелството; 4. разни.
4730
5. – Управителният съвет на Българската
асоциация по авиационна и космическа медицина и психология – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
си на 16.09.2016 г. в 17 ч. на адреса на управление – София, ул. Проф. Джовани Горини 22,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на Българската асоциация по авиационна и
космическа медицина и психология за 2015 г.; 2.
освобождаване от отговорност на управителния
съвет на асоциацията за 2015 г.; 3. промяна в
устава на БААСМП; 4. разни.
4729
1. – Управителният съвет на Настоятелството към ОДЗ № 3 „Звънче“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
25.07.2016 г. в 17 ч. в Бургас, к-с Славейков, до
бл. 22, ОДЗ № 3 „Звънче“, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност членовете на
управителния съвет на сдружението; 2. прекратяване членството на членове от сдружението;
3. изключване на членове от сдружението; 4.
приемане на нови членове в сдружението; 5. приемане на нов устав в съответствие с действащото
законодателство; 6. избор на нов управителен
съвет и нов управител. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4724
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „РБЗС „Народни художествени
занаяти – изкуство и традиция“ – Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.08.2016 г. в 10 ч. във Варна, ул. Черни
връх 10 – 12, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетен доклад за дейността на сдружението;
2. избор на нови ръководни органи; 3. приемане
на план и бюджет за 2016 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4761
28. – Управителният съвет на сдружение
„Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Оряхово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и протокол № 34 от
5.02.2016 г. свиква общо събрание на 12.08.2016 г.
в 10 ч. в сградата на сдружението – Ловен дом –
Оряхово, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на сдружението за периода

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

1.01.2015 – 31.12.2015 г.; 2. приемане на отчет за
финансовото състояние на сдружението за периода
1.01.2015 – 31.12.2015 г.; 3. приемане на финансов
план, план за дейността и щатно разписание за
2016 г.; 4. запознаване със заповедта за ловуване
през ловен сезон 2016/2017 г.; 6. организационни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден от 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
4770
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Волейболен клуб „Локомотив
1926 – Пловдив“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 1.08.2016 г. в
18 ч. в Пловдив, община Пловдив, район „Тракия“, парк „Лаута“, стадион „Лаута“, при следния
дневен ред: 1. отчет за финансовото състояние на
клуба, отчет за спортно-техническата дейност и
отчет за организационната спортно-техническа
дейност; 2. изменения и допълнения в устава на
сдружението; 3. приемане и освобождаване на
членове на сдружението; 4 промяна в състава на
УС и КС; 5. освобождаване и избор на изпълнителен директор; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
4772
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Албена Николаева Благоева – ликвидатор
на СНЦ „Български арбитър“ със седалище София, ж.к. Люлин 9, бл. 914, вх. А, ет. 5, ап. 13, в
ликвидация по ф.д. № 289/2014 г., на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
4723
А настасия Иванова К лянчева – лик видатор на сдружение „Местна инициативна група
(МИГ) на териториите на общините Брацигово
и Кричим“ – Брацигово, в ликвидация по ф.д.
№ 20/2010 г. по описа на Пазарджишкия окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на сдружението да предявят
вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на поканата.
4487
Петко Тончев Петков – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на
миньори и енергетици“ със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 163, в ликвидация по ф.д. № 25/2013 г.,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в срок 6 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“.
4448

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-550-05-101 от 21.07.2015 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 60 от 2015 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2016 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация на
обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2016 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2016 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2016 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, Софи я 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3
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