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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държ авната комиси я по сиг у рност та на
информацията и на нейната администрация
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността
на информацията и на нейната администрация.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Държавната комисия по сигурността на
информацията и на нейната администрация,
приет с Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 23 и 83 от
2005 г., бр. 48 и 56 от 2006 г., бр. 69 от 2008 г.,
бр. 58 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г. и бр. 55 и
74 от 2012 г.).
§ 2. В Правилника за устройството и
дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207
на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67 и 75
от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г. и бр. 4 и
9 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 1 т. 4 се отменя.
2. В чл. 15а, ал. 1 т. 1 се отменя.
3. Отменя се чл. 82.
4. В чл. 104, ал. 1 числото „50 017“ се заменя с „49 838“.
§ 3. За предаването и приемането на активите, пасивите и дълготрайните материални
активи се подписват споразумителни и раз-
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делителни протоколи между Министерството
на вътрешните работи и Държавната комисия
по сигурността на информацията (ДКСИ).
§ 4. При необходимост ДКСИ чрез дирекция „Специална куриерска служба“ извършва
приемане, пренасяне и доставка на материали
на Министерския съвет и други органи на
държавна власт и техните администрации.
§ 5. Необходимите средства за изпълнение
на постановлението се осигуряват в рамките
на бюджета на ДКСИ за съответната година.
§ 6. Председателят на ДКСИ урежда отношенията във връзка със структурните промени
в ДКСИ в едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението.
§ 7. Постановлението се приема на основание § 68, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за Министерството
на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.).
§ 8. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавната комисия по сигурността на
информацията и на нейната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат дейността
на Държавната комисия по сигурността на
информацията (ДКСИ), както и структурата,
организацията на работа и числеността на
нейната администрация.
Чл. 2. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията е държавен орган,
който осъществява политиката на Република
България в областта на защитата на класифицираната информация.
(2) Държавната комисия по сигурността на
информацията е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище в София.
(3) Председателят на Държавната комисия
по сигурността на информацията е първостепенен разпоредител с бюджет.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ДКСИ
Раздел I
Състав и правомощия на ДКСИ
Чл. 3. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията е колегиален орган,
който се състои от петима членове, включително председател и заместник-председател.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

(2) Членове на ДКСИ могат да са само
лица с висше образование.
Чл. 4. (1) Съставът на ДКСИ се определя
с решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.
(2) Председателят и членовете на ДКСИ
се назначават от министър-председателя за
срок 5 години.
Чл. 5. Държавната комисия по сигурност
та на информаци ята осъществява своята
дейност, определена със Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ), като:
1. организира, осъществява, координира и
контролира дейността по защитата на класифицираната информация;
2. осигурява еднаквата защита на класифицираната информация;
3. осъществява своята дейност в тясно взаимодействие с органите на Министерството
на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на външните работи
и службите за сигурност и за обществен ред.
Чл. 6. При осъществяване на дейността
си ДКСИ:
1. определя насоки и утвърждава планове
за действие в случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси
вследствие на нерегламентиран достъп до
класифицирана информация;
2. извършва анализ и оценка на готовността
по защита на класифицираната информация
и дава задължителни указания в тази област;
3. разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на нормативни актове
в областта на защитата на класифицираната
информация;
4. осъществява общо ръководство на дейността по проучванията за надеждност на
лицата, на които е необходимо да работят с
класифицирана информация, и по издаването
на разрешение за достъп до съответното ниво
на класифицирана информация;
5. извършва проучване съвместно със службите за сигурност и по тяхно предложение
издава разрешение на лицата, предложени за
назначаване като служители по сигурността
на информацията;
6. извършва проу чване съвместно със
службите за сигурност и службите за обществен ред в случаите по чл. 45а, ал. 3 ЗЗКИ и
издава или отказва разрешение за достъп до
класифицирана информация;
7. осъществява приемане, съхраняване,
пренасяне и доставяне на документи и/или
материали, съдържащи класифицирана информация;
8. води регистър на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация,
представляваща държавна или служебна тайна;
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9. в случай на нерегламентиран достъп
до класифицирана информация с ниво на
класификация „Строго секретно“ незабавно
уведомява министър-председателя;
10. организира и координира обучението за
работа с класифицирана информация;
11. осъществява методическо ръководство
спрямо служителите по сигурността на информацията;
12. издава задължителни указания до задължените по ЗЗКИ субекти;
13. изпълнява и други функции, възложени
є със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 7. (1) Председателят на ДКСИ:
1. представлява ДКСИ;
2. свиква и ръководи заседанията на ДКСИ;
3. представя в Министерския съвет годишен доклад относно цялостната дейност по
състоянието на защитата на класифицираната
информация;
4. предоставя еднаква по обем и съдържание информация за дейността на ДКСИ
на председателя на Народното събрание, на
президента на Република България и на министър-председателя;
5. назначава и освобождава държавните
служители и сключва и прекратява трудовите
договори на служителите по трудови правоотношения от администрацията на ДКСИ;
6. утвърждава длъжностното разписание на
длъжностите от администрацията на ДКСИ;
7. утвърждава класификатор на длъжности
те по чл. 10а ЗЗКИ и издава заповед за неговото прилагане;
8. представлява ДКСИ пред останалите
държавни органи и пред трети лица и сключва
необходимите за дейността є договори;
9. командирова и разрешава отпуските на
другите членове на ДКСИ;
10. командирова, разрешава отпуските и
награждава служителите от администрацията;
11. издава заповеди и утвърждава вътрешни
правила за организация на работата на ДКСИ
в изпълнение на законовите си правомощия;
12. изпълнява други функции, възложени
му със закон, с акт на Министерския съвет
или с решение на ДКСИ.
(2) За изпълнението на отделни дейности
председателят може да оправомощи други
членове на ДКСИ или служители от администрацията.
(3) При отсъствието на председателя функциите му по ал. 1 се изпълняват от заместникпредседателя или от определен със заповед
на председателя друг член на ДКСИ за всеки
конкретен случай.
Чл. 8. Председателят, заместник-председателят и членовете на ДКСИ ползват отпуските,
предвидени в трудовото законодателство.
Чл. 9. Заместник-председателят подпомага
председателя при изпълнението на неговите
функции.
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Чл. 10. (1) Членовете на ДКСИ са равнопоставени и осъществяват функции на комисията
въз основа на взети от нея решения, както и
задачи, възложени им от председателя.
(2) Членовете на ДКСИ са длъжни да опазват тайната и добросъвестно да изпълняват
своите задължения.
Раздел II
Организация на работа на ДКСИ
Чл. 11. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията е постояннодействащ
орган.
(2) Държавната комисия по сигурността на
информацията разглежда и решава въпросите
от своята компетентност на заседания.
(3) Заседанията на ДКСИ са закрити.
(4) Заседанията на ДКСИ се провеждат,
когато на тях присъстват най-малко трима
членове от състава є.
(5) По решение на ДКСИ на определени
заседания могат да бъдат канени да присъстват външни експерти или служители от
администрацията на комисията, без право да
участват в гласуването на решенията.
Чл. 12. При отсъствието на председателя
на ДКСИ заседанията се ръководят от заместник-председателя или от друг оправомощен
от председателя член на ДКСИ.
Чл. 13. (1) Заседанията на ДКСИ са редовни
и извънредни.
(2) Държавната комисия по сигурността на
информацията заседава редовно най-малко
веднъж седмично при наличието на предварително оповестен проект на дневен ред.
Проектът на дневен ред и материалите по
него се предоставят на членовете на ДКСИ
най-късно два дни преди заседанието.
(3) Допълнителни точки могат да се включат
в дневния ред по предложение на всеки член
от ДКСИ преди или по време на заседанието,
като предложението се подлага на гласуване.
(4) Държавната комисия по сигурността на
информацията се свиква на извънредно заседание от председателя по негова инициатива
или по предложение най-малко на двама от
членовете є.
Чл. 14. (1) Отсъствие на член на ДКСИ от
заседание е допустимо само в случай че той:
1. е в служебна командировка;
2. е в законоустановен отпуск;
3. изпълнява друга неотложна служебна
работа, за която председателят е предизвестен.
(2) Документите, удостоверяващи отсъствието по ал. 1, т. 1 и 2, се прилагат към протокола от съответното заседание.
Чл. 15. (1) Държавната комисия по сигурността на информацията приема решения.
(2) Решенията по ал. 1 се приемат с явно
гласуване и с мнозинство от повече от половината от общия брой на членовете є.
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(3) Член на комисията, който не е съгласен
с решение, го подписва с особено мнение.
Особеното мнение се мотивира в срок 3 дни
и се прилага към решението.
(4) Член на комисията, който не е присъствал на заседанието, може да мотивира
особено мнение в срок 3 дни от отпадането
на основанието по чл. 14, ал. 1.
(5) В случаите на заседания с кворум от
трима членове на ДКСИ решенията се вземат
с единодушие.
Чл. 16. (1) За проведените заседания се води
протокол, който се подписва от присъствалите
на заседанието членове на ДКСИ.
(2) В протокола по ал. 1 се вписват имената
на присъстващите на заседанието, разискваните въпроси от дневния ред, проведените
обсъждания и приетите от ДКСИ решения.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДКСИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 17. (1) При осъществяването на своите
правомощия ДКСИ се подпомага от администрация.
(2) Общата численост на ДКСИ и на нейната администрация е 298 щатни бройки и е
разпределена съгласно приложението.
(3) Администрацията е обща и специализирана и е структурирана в дирекции.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 18. (1) Ръководството на администрацията се осъществява от главен секретар,
който се назначава от председателя и се отчита пред ДКСИ.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на администрацията на ДКСИ.
(3) Главният секретар:
1. оказва съдействие на членовете на ДКСИ
при изпълнението на техните правомощия;
2. предлага на председателя за утвърждаване проекти на дневен ред за заседанията
на ДКСИ;
3. организира подготовката на заседанията
на ДКСИ, като осъществява координацията
и контрола по подготовката на материалите
за разглеждане;
4. отговаря за условията на работа на ДКСИ
и на нейната администрация;
5. контролира спазването на сроковете за
изпълнение на задачи, произтичащи от решения на ДКСИ и от заповеди на председателя;
6. координира оперативното взаимодействие на администрацията на ДКСИ с администрациите на държавните органи и с неправителствените организации;
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7. изготвя ежегоден доклад за състоянието
на администрацията, който след утвърждаване от председателя на ДКСИ се представя
на главния секретар на Министерския съвет;
8. осъществява общия контрол и координацията между административните звена на
ДКСИ по изпълнението на възложените задачи, произтичащи от решенията на комисията
и от заповедите на председателя;
9. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на ДКСИ;
10. организира, координира и контролира
работата с документите и архивите на ДКСИ
и дейностите по тяхното съхраняване;
11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в администрацията на
ДКСИ;
12. изпълнява и други задачи, възложени
му от председателя или от ДКСИ чрез председателя.
(4) При отсъствието на главния секретар
неговите функции за всеки конкретен случай
се изпълняват от определен от председателя
на комисията директор на дирекция.
Раздел III
Звено за вътрешен одит
Чл. 19. (1) Звеното за вът решен одит
осъществява дейността по вътрешен одит
на всички структури, програми, дейности и
процеси в ДКСИ и нейната администрация в
съответствие със Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(2) Звеното за вътрешен одит е на пряко
подчинение на председател я на ДКСИ и
осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит докладва директно на председателя на
ДКСИ.
(4) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, статута
на звеното за вътрешен одит и с утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя на ДКСИ;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
4. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
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5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от председателя на ДКСИ;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консул т и ра п редседател я по негово
искане, като дава съвети, мнения, обучение
и други с цел да се подобрят процесите на
управление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с председателя на
ДКСИ и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от
всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага председателя при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките.
(5) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит изготвя и представя на председателя на
ДКСИ годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел IV
Финансов контрольор
Чл. 20. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на председателя на ДКСИ
и осъществява дейност съгласно Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
при осъществяване на цялостната дейност на
ДКСИ, като писмено изразява мнение относно
законосъобразността на:
1. решения или действия, въз основа на
които се поемат задължения или се извършва
разход, съответно преди вземане на решението
за поемане на задължението или за извършване на разхода;
2. решенията или действията, свързани с
разпореждане с активи и средства, включително поемането на задължение и извършване
на разход;
3. решенията или действията, свързани с
управление и стопанисване на имуществото
на ДКСИ, включително отдаване под наем с
цел получаване на приходи.
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(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни правила, утвърдени
от председателя на ДКСИ в съответствие с
указанията на министъра на финансите.
(4) В отсъствие на финансовия контрольор
неговите функции се изпълняват от определен
от председателя на ДКСИ за всеки конкретен
случай служител от дирекция „Финансовостопански дейности и управление на собствеността“ при спазване на чл. 13, ал. 3, т. 2 от
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
Раздел V
Обща администрация
Чл. 21. Общата администрация осигурява
технически дейността на ДКСИ и на нейната
специализирана администрация и е организирана в три дирекции:
1. дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“;
2. дирекция „Човешки ресурси и учебнометодическа дейност“;
3. дирекция „Канцелария“.
Чл. 22. Дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на собствеността“:
1. извършва финансовото обслужване на
ДКСИ и на нейната администрация;
2. съставя проекта на бюджет и бюджетната
прогноза на ДКСИ;
3. отчита изпълнението на бюджета на
ДКСИ;
4. организира, осъществява и контролира
финансовата дейност и счетоводната отчетност в ДКСИ в съответствие с действащото
законодателство;
5. организира отчитането на приходите и
разходите на ДКСИ по Единната бюджетна
класификация в съответствие с определения
бюджет;
6. отговаря за правилното и ефективно изразходване на бюджетните средства в ДКСИ;
7. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на
Закона за счетоводството и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, както
и вътрешните правила и инструкции;
8. отговаря за правилното ползване и
управление на движимото и недвижимото
имущество на ДКСИ;
9. планира, организира, разработва и осъществява инвестиционни проекти, свързани
със собствеността и инфраструктурата;
10. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
материалите и материалните запаси;
11. организира ремонта, поддръжката и
застраховането на материалната база;
12. планира и участва със свой представител
в процедурите по възлагане на обществени
поръчки;
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13. отговаря за транспортната дейност на
ДКСИ и на нейната администрация;
14. организира поддръжката, ремонта и
техническите прегледи на служебните автомобили и радиосредствата;
15. организира и контролира дейността
по осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
16. организира изпълнението на дейността,
свързана със защитата и профилактиката на
професионалните рискове;
17. организира почистването и санитарнохигиенните условия в сградите на ДКСИ и в
прилежащите им външни райони.
Чл. 23. Дирекция „Човешки ресурси и
учебно-методическа дейност“:
1. изготвя актовете за възникване, изменяне
и прекратяване на служебните и трудовите
правоотношения, изготвя, води и съхранява
служебните досиета, личните кадрови дела и
другите книжа във връзка със служебните и
трудовите правоотношения на членовете на
ДКСИ и на служителите в администрацията
на ДКСИ, изготвя удостоверения и други документи, свързани с трудовите и служебните
правоотношения;
2. изготвя и актуализира длъжностните и
поименните разписания на администрацията
и ги предлага за утвърждаване от председателя на ДКСИ;
3. изготвя класификатор на длъжностите
по чл. 10а от Закона за защита на класифицираната информация и заповед за неговото
прилагане и ги предлага на председателя на
ДКСИ, съответно за утвърждаване и под
писване;
4. организира изготвянето и актуализирането на длъжностните характеристики на
служителите в администрацията;
5. организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане
и израстване в кариерата на служителите в
ДКСИ;
6. отговаря за обучението и развитието
на персонала, като предлага и осъществява
програми за обучение и професионална квалификация за служителите в ДКСИ;
7. изготвя статистически справки за работната заплата и за движението на кадрите
в ДКСИ;
8. организира и участва със свой представител в комисии за провеждане на конкурси
по Закона за държавния служител, Закона
за Министерството на вътрешните работи и
Кодекса на труда;
9. участва в разработването на вътрешни
актове, уреждащи организацията на работната
заплата на ДКСИ и на нейната администрация;
10. изготвя договорите на служителите в
администрацията на ДКСИ, назначени извън
утвърденото длъжностно разписание;
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11. организира обслужването на ДКСИ и
на служителите от нейната администрация
в областта на човешките ресурси и изготвя
специфични справки, необходими за дейността;
12. извършва вписванията в Регистъра на
административните структури и на актовете
на органите на изпълнителната власт;
13. организира, координира и участва в
обучението за работа с класифицирана информация;
14. води рег ист ър на сл у ж и т ели т е по
сигурността на информацията, преминали
начално обучение по защита на класифицираната информация, и издава удостоверения
за преминато обучение;
15. организира издаването на служебни карти и на специални служебни карти на куриери,
които пренасят класифицирана информация;
16. ръководи методическ и и извършва
контрол спрямо организациите, на които е
възложено обучението в областта на защитата
на класифицираната информация.
Чл. 24. Дирекция „Канцелария“:
1. осъществява дейности по деловодното
обслужване и контрола на движението на
документите в ДКСИ, както и деловодното
обслужване на председателя, заместник-председателя и членовете на ДКСИ;
2. организира, осъществява и контролира
движението на кореспонденцията, съдържаща
некласифицирана информация, на ДКСИ;
3. осъществява дейности по съхраняването
на преписките и архивните дела;
4. осъществява дейности по организирането,
обработването, съхраняването и използването
на документите в учрежденския архив;
5. осъществява дейности по организирането, опазването и текущото използване на
документални фондове, научно-техническата
обработка на документите и предаването им
в държавните архиви;
6. осигурява техническата подготовка и
съхраняването на материалите за заседанията
на ДКСИ;
7. осигурява изготвянето на протоколите
и стенограмите от заседанията на ДКСИ и
тяхното съхраняване;
8. осъществява протоколната дейност на
членовете на ДКСИ и на нейната администрация;
9. организира командировките в чужбина и
изготвя проекти на заповеди за командировките на членовете на ДКСИ и на служителите
от нейната администрация;
10. изготвя преводи на актове, официална
кореспонденция и документи, необходими
за дейността на ДКСИ и на нейната администрация;
11. обработва и поддържа база данни за
международната кореспонденция;
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12. обработва и поддържа база данни за
официални и неофициални празници на институции и на лица от органите на държавната
власт и техните администрации;
13. отговаря за актуалността на интернет
страницата на ДКСИ.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 25. Специализираната администрация
подпомага ДКСИ при осъществяването на правомощията є и е организирана в 5 дирекции:
1. дирекция „Правна и меж дународно
правна дейност“;
2. дирекция „Защита на класифицираната
информация“;
3. дирекция „Информационни фондове и
системи“;
4. дирекция „Сигурност“;
5. дирекция „Специална куриерска служба“.
Чл. 26. Дирекция „Правна и международноправна дейност“:
1. осигурява правнонормативно дейността
на председателя на ДКСИ, на ДКСИ и на
нейната администрация;
2. съгласува за законосъобразност актовете
на председателя на ДКСИ, както и актовете
на главния секретар, издавани в съответствие
с делегираните му правомощия;
3. разработва проекти на нормативни актове
в областта на защитата на класифицираната
информация и дава становища по съответствието им с международните стандарти в
областта на защитата на класифицираната
информация;
4. разработва и дава мотивирани становища по правни въпроси от компетентността
на ДКСИ;
5. подпомага осъществяването на общия
контрол по защитата на класифицираната
информация;
6. осигурява по предвидения в закона ред
спазването на законността при осъществяването на дейността на общата и на специализираната администрация в ДКСИ;
7. у част ва ч рез свои п редстави тели в
процедурите за назначаване на служители в
ДКСИ и следи за законосъобразността на актовете, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
8. дава становища по законосъобразността
на договори, по които ДКСИ е страна;
9. осъществява процесуалното представителство на ДКСИ пред съдилищата и други
юрисдикции по производства, по които комисията е страна или има правен интерес;
10. осигурява в правно отношение дейността
по възлагане на обществени поръчки в ДКСИ;
11. анализира резултатите от прилагането
на нормативните актове и международните
договори в областта на защитата на класи-

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

фицираната информация и дава становища за
необходимостта от предприемане на съответни
национални законодателни мерки;
12. анализира опита и работата на международните организации и чуждестранното
законодателство, извършва проучвания по
въпроси от международен характер и поддържа
база данни във връзка с това;
13. изготвя проекти, организира, участва
и координира провеждането на преговори
по сключване на международни договори в
областта на защитата на класифицираната
информация, както и на международни договори за сътрудничество със сродни служби
и органи за сигурност на други държави или
международни организации;
14. изготвя мотивирани становища за издаване на разрешения за посещение на лица
за извършване на инспекции, провеждани по
силата на международни договори за взаимна
защита на класифицираната информация;
15. координира подготовката и изпълнението на програми и проекти с международно
финансиране в областта на защитата на информацията;
16. участва в провеждането на обучението
за работа с класифицирана информация;
17. участва в изготвянето на годишен доклад
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация.
Чл. 27. Дирекция „Защита на класифицираната информация“:
1. отговаря за организацията, осъществяването, координирането и контролирането на
дейностите по защита на класифицираната
информация от нерегламентиран достъп;
2. следи за прилагането на мерките, способите и средствата за защита на класифицираната информация в областта на физическата,
документалната, персоналната, криптографската и индустриалната сигурност и сигурността на автоматизираните информационни
системи или мрежи;
3. организира и контролира изпълнението на
задълженията за защита на класифицираната
информация, съдържащи се в международни
договори, по които Република България е
страна;
4. изготвя проект на доклад до председателя на ДКСИ във връзка с правомощията
на ДКСИ по чл. 9, т. 13 ЗЗКИ;
5. разработва общи насоки и планове за
действие в случаи на възникване на опасност
от увреждане на държавни интереси вследствие
на нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
6. изготвя анализ на готовността по защита
на класифицираната информация за случаи
на възникване на опасност от увреждане на
защитените от закона интереси и предлага
за утвърждаване задължителни указания в
тази област;
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7. провежда превантивна дейност за предо т вратяване и нама л яване на вредни т е
последици от нерегламентиран достъп до
класифицирана информация;
8. подпомага ДКСИ при осъществяване на
общото ръководство на дейността по проучванията за надеждност на лицата, на които
е необходимо да работят с класифицирана
информация, и по издаването на разрешения
за достъп до съответното ниво на класифицирана информация;
9. подпомага ДКСИ при осъществяване
на общото ръководство на дейността по проучване на физически или юридически лица,
кандидатстващи за сключване на договор
или изпълняващи договор, свързан с достъп
до класифицирана информация;
10. извършва съвместно със службите за
сигурност проучване на лицата, предложени
за назначаване като служители по сигурността
на информацията;
11. извършва съвместно със службите за
сигурност и със службите за обществен ред
проучване на лицата в случаите по чл. 45а,
ал. 3 ЗЗКИ;
12. предлага за издаване сертификати, потвърждаващи пред чуждестранни власти, че
български физически или юридически лица
притежават разрешение, съответно удостоверение;
13. извършва съвместно със службите за
сигурност проучване на български граждани,
които кандидатстват за заемане на длъжности
или за изпълнение на конкретно възложени
задачи, налагащи работа с класифицирана
информация на друга държава или международна организация;
14. подпомага ДКСИ при организацията на
процеса за разкриване и функциониране на
регистратурите в областта на международните
отношения;
15. извършва анализ на резултатите от
проверките на организационните единици
от органа по прекия контрол и в случай на
необходимост предлага изменения в общата
политика за сигурност на класифицираната
информация;
16. следи за спазване на процедурата за
удължаване на сроковете за защита на класифицираната информация и предлага на ДКСИ
проект на решение по чл. 34, ал. 2 ЗЗКИ;
17. следи за спазване на процедурата за
унищожаване на информация, като анализира
предложенията на организационните единици
и предлага на ДКСИ проект на решение по
чл. 33, ал. 5 ЗЗКИ;
18. разработва и предлага за утвърждаване
насоки за осъществяване на методическото
ръководство спрямо служителите по сигурността на информацията;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

19. подпомага ДКСИ при осъществяване
на общ контрол върху дейността на органите,
отговорни за разпределението и пренасянето
на криптографски ключове и материали;
20. извършва комплексна оценка на сигурността на национални автоматизирани информационни системи и мрежи, предназначени
за работа с класифицирана информация на
НАТО и ЕС и чуждестранна класифицирана
информация, и точки на присъствие на комуникационни и информационни системи на
НАТО и ЕС за Република България;
21. участва в провеждането на обучението
за работа с класифицирана информация;
22. участва в изготвянето на годишен доклад
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация.
Чл. 28. Дирекция „Информационни фондове и системи“:
1. води регистър на документите и материалите, съдържащи класифицирана информация, представляващи държавна или служебна
тайна по чл. 35 ЗЗКИ, и следи за неговата
актуалност;
2. създава и поддържа единни регистри
на издадените, отнетите или прекратените
разрешения, удостоверения, сертификати и
потвърждения, на отказите за издаването
или за прекратяването им и следи за тяхната
актуалност;
3. създава и поддържа регистри на организационните единици, техните ръководители,
служители по сигурността на информацията
и регистратури и следи за тяхната актуалност;
4. води регистър по чл. 33 ЗЗКИ;
5. създава и поддържа регистър по чл. 45а
ЗЗКИ;
6. води общ регистър на регистрите по
т. 1 – 5;
7. създава и поддържа специализираната
автоматизирана информационна система на
дирекцията;
8. извършва справочно-аналитична дейност;
9. участва в провеждането на обучението
за работа с класифицирана информация;
10. подпомага ДКСИ при осъществяване
на общия контрол по защитата на класифицираната информация;
11. участва в изготвянето на годишен доклад
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация.
Чл. 29. (1) Дирекция „Сигурност“:
1. организира и осъществява регистриране, отчитане, разпределяне, съхраняване и
размножаване на документи и материали,
съдържащи класифицирана информация;
2. отговаря за изграждането, развитието,
експлоатацията и поддръжката на всички
комуникационни и информационни системи
и мрежи на ДКСИ;
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3. изготвя и актуализира документите по
сигурността на автоматизирани информационни системи и мрежи на ДКСИ, предназначени
за работа с класифицирана информация;
4. следи за правилното определяне на нивото на класификацията на информацията от
ДКСИ и нейната администрация;
5. разработва план за действие в случай на
нерегламентиран достъп до класифицирана
информация в ДКСИ;
6. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация
и на взетите мерки, за което незабавно информира председателя на ДКСИ;
8. извършва обикновено проучване по смисъла на ЗЗКИ на лицата от администрацията
на ДКСИ;
9. съвместно със службите за сигурност и
службите за обществен ред извършва проучвания по индустриална сигурност за нуждите
на ДКСИ;
10. организира и провежда обучението на
служителите от администрацията на ДКСИ
в областта на защитата на класифицираната
информация;
11. разработва план за охрана на сградата
на ДКСИ чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
12. организира, осъществява и контролира дейността по охраната и пропускателния
режим в държавните имоти в управление на
ДКСИ;
13. осъществява взаимодействието със
службите за сигурност и службите за обществен ред при осигуряване провеждането на
мероприятия на ДКСИ;
14. отговаря за изграждането, развитието,
експлоатацията и поддръжката на специалните
системи за сигурност на ДКСИ;
15. организира отбранително-мобилизационната подготовка и отговаря за готовността
за действия по време на кризи;
16. участва в провеждането на обучението
за работа с класифицирана информация;
17. участва в изготвянето на годишен доклад
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация.
(2) Директорът на дирекцията е и служител
по сигурността на информацията.
Чл. 30. (1) Дирекция „Специална куриерска служба“:
1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали,
съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната
информация и правилника за прилагането му;
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2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп
при нейното приемане, сортиране, описване,
съхраняване, пренасяне и доставяне;
3. извършва анализ и оценка на рисковите
фактори и предприема необходимите мерки
за защита на класифицираната информация
от нерегламентиран достъп;
4. води отчет за трафика на материалите,
съдържащи класифицирана информация;
5. участва в провеждането на обучението
за работа с класифицирана информация;
6. при бедствия и извънредни ситуации,
както и при въвеждане на режим „военно положение“ или „положение на война“ изпълнява
дейността си, като осигурява военна пощенска
свръзка при условия и по ред, определени от
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, от министъра на
отбраната и от председателя на ДКСИ;
7. отговаря за спазването на реда за носене
на оръжието по правилата на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);
8. участва в изготвянето на годишен доклад
относно цялостната дейност по състоянието
на защитата на класифицираната информация.
(2) Териториални звена в дирекция „Специална куриерска служба“ са:
1. отдел „Централен“ със следните сектори:
а) сектор „Съхранение и разпределение на
кореспонденция“;
б) сектор „Маршрути“, който включва куриерски пункт – София, куриерски пункт – Благоевград, и куриерски пункт – Кюстендил;
2. отдел „Териториа лен“ със следните
сектори:
а) куриерски сектор „Враца“, който включва куриерски пункт – Враца, и куриерски
пункт – Монтана;
б) куриерски сектор „Велико Търново“,
който включва куриерски пункт – Велико
Търново, куриерски пункт – Плевен, и куриерски пункт – Русе;
в) куриерски сектор „Варна“, който включва к у риер ск и п у н к т – Варна , к у риер ск и
пункт – Добрич, и куриерски пункт – Шумен;
г) куриерски сектор „Бургас“, който включва куриерски пункт – Бургас, и куриерски
пункт – Ямбол;
д) куриерски сектор „Стара Загора“, който
включва куриерски пункт – Стара Загора, и
куриерски пункт – Кърджали;
е) ку риерск и сектор „Пловдив“, който
вк лючва ку риерски пункт – Пловдив, куриерски пункт – Пазарджик, и куриерски
пункт – Смолян.
(3) Районите на действие на териториалните звена се определят с акт на председателя
на ДКСИ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДКСИ
Чл. 31. Държавната комисия по сигурността
на информацията може да привлича външни
сътрудници и експерти във връзка с изпълнението на конкретни задачи.
Чл. 32. (1) Служителите в администрацията
изпълняват възложените им задачи точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие
със законите на страната.
(2) Служителите отговарят пред прекия
си ръководител за изпълнението на работата
съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 33. (1) При изпълнение на служебните
си задължения членовете на ДКСИ и служителите в администрацията удостоверяват това
си качество със служебна карта.
(2) Притежателят на служебната карта при
изпълнение на служебните си задължения
получава съдействие от държавните органи и
органите на местното самоуправление, службите за сигурност и службите за обществен
ред, както и от други организационни единици,
юридически и физически лица.
(3) Условията и редът за издаване, ползване и съхраняване на служебните карти се
определят с вътрешни правила, утвърдени от
председателя на ДКСИ.
Чл. 34. (1) Служителите, изпълняващи
функции по чл. 9, т. 18 ЗЗКИ, носят оръжие
на основание чл. 81, ал. 3 от Правилника за
прилагане на ЗЗКИ при условия и по ред,
определени в ЗМВР и подзаконовите актове
по прилагането му.
(2) Служителите по ал. 1 се застраховат
срещу смърт и неработоспособност в резултат
на злополука, настъпила при или по повод
изпълнение на служебните им задължения,
и за гражданска отговорност за сметка на
бюджета на ДКСИ.
Чл. 35. Дирекциите се ръководят от директори, които организират, контролират,
планират и координират, отчитат се и носят
отговорност за дейността и за изпълнението
на задачите на съответната дирекция съгласно
определените в правилника функции.
Чл. 36. Вътрешната координация между
дирек циите, док у ментооборот ът, както и
редът, начините и контролът за изпълнение
на служебните задължения се определят с
вътрешни правила и инструкции за работата
на администрацията.
Чл. 37. (1) Работното време на ДКСИ и на
нейната администрация е от 9,00 до 17,30 ч.
с обедна почивка от 12,00 до 12,30 ч. при
5-дневна работна седмица.
(2) За работното време на служителите,
които изпълняват функции по чл. 9, т. 18
ЗЗКИ, се прилагат правилата на ЗМВР.
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Чл. 38. Пропускателният режим и противопожарната охрана се у твърж дават от
председател я на ДКСИ в съответствие с
изискванията за физическа сигурност.
Чл. 39. Приемното време на председателя,
на заместник-председателя и на членовете на
ДКСИ се оповестява на специално обозначено място в сградата на администрацията.
Чл. 40. (1) Условията, редът и критериите
за заплащане на труда и допълнителните
трудови възнаграж дения на членовете на
ДКСИ и на служителите в администрацията се определят с вътрешните правила за
работната заплата.
(2) За образцово изпълнение на служебните
си задължения служителите от администрацията на ДКСИ могат да бъдат награждавани
от председателя на комисията с отличия, като
грамота или почетен знак на ДКСИ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 5 от Закона за защита на
класифицираната информация и § 67, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 81 от 2016 г.).
Приложение
към чл. 17, ал. 2
Обща численост на Държавната комисия по
сигурността на информацията и на нейната
администрация – 298 щатни бройки
Председател
1
Заместник-председател
1
Членове
3
Главен секретар
1
Звено за вътрешен одит
2
Финансов контрольор
1
Обща администрация
52
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански дейности
28
и управление на собствеността“
дирекция „Човешки ресурси и учебно12
методическа дейност“
дирекция „Канцелария“
12
Специализирана администрация
237
в т.ч.
дирекция „Правна и международноправна
13
дейност“
дирекция „Защита на класифицираната
24
информация“
дирекция „Информационни фондове и
11
системи“
дирекция „Сигурност“
34
дирекция „Специална куриерска служба“, 155
включително териториалните звена
1390
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2017 г. в размер 5 400 000 лв. за
финансово подпомагане на организирането
и провеждането на Световното първенство
по волейбол за мъже в Република България
през 2018 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за високи постижения“, бюджетна
програма „Спорт за високи постижения“ по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2017 г.
Чл. 3. (1) Минист ърът на младежта и
спорта да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2017 г. и да уведоми министъра на
финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1413

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за изменение на Постановление № 136 на
Министерския съвет от 2015 г. за създаване
на Национален съвет по антикорупционни
политики (обн., ДВ, бр. 41 от 2015 г.; изм.,
бр. 50 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения:

ВЕСТНИК
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1. В ал. 2 думите „координация на европейските политики и институционалните въпроси“ се заменят с „вътрешен ред и сигурност
и министър на отбраната“.
2. В ал. 5 т. 1 се отменя.
§ 2. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „координация на европейските политики и институционалните въпроси“ се заменят
с „вътрешен ред и сигурност и министър на
отбраната“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник”.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1455

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41
ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане на
Закона за тютюна, тютюневите и свързаните
с тях изделия, приет с Постановление № 39
на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ,
бр. 18 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1994 г.,
бр. 86 от 1996 г., бр. 18 и 100 от 1997 г., бр. 60
и 114 от 1999 г., бр. 62, 78 и 96 от 2001 г., бр. 3
от 2003 г., бр. 69 и 71 от 2004 г., бр. 78 и 100
от 2005 г., бр. 83 от 2006 г., бр. 26 от 2008 г.,
бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г., бр. 40
от 2015 г. и бр. 77 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се глава осма „в“:
„ Г л а в а

о с м а

„ в “

У ВЕДОМ ЛЕНИЕ ЗА С ЪС ТА ВК И ТЕ Н А
ИЗДЕЛИЯ ЗА ПУШЕНЕ, РАЗЛИЧНИ ОТ
ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ
Чл. 47д. (1) Производителите, вносителите
и лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни от
тютюневи изделия, представят информацията
по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗТТСТИ чрез
Общия портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(2) Информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и
ал. 2 ЗТТСТИ се представя преди пускането
на пазара на ново или изменено изделие за
пушене, различно от тютюневите изделия.
(3) Производителите, вносителите и лицата,
които въвеждат на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз,
изделия за пушене, различни от тютюневи
изделия, представят декларацията по чл. 43к,
ал. 1, т. 2 ЗТТСТИ преди пускането на пазара
на ново или изменено изделие. Декларацията
по чл. 43к, ал. 1, т. 2 ЗТТСТИ може да се
представи по електронен път чрез използване
на електронен подпис на декларатора.
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Чл. 47е. При представяне на информацията
по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗТТСТИ производителите, вносителите и лицата, които
въвеждат на територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз,
изделия за пушене, различни от тютюневи
изделия, посочват коя част от нея считат за
търговска тайна.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1456

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ДОГОВОР

между Република България и Република Казахстан за правна помощ по наказателни дела
(Ратифициран със закон, приет от 43-то Народно събрание на 14 май 2015 г. – ДВ, бр. 38
от 2015 г. В сила от 5 ноември 2015 г.)
Реп ублика Българи я и Реп ублика К азахстан, наричани по-нататък „Страните“,
като се ръководят от нормите на международното право в областта на противодействието на престъпността и осъществяването
на наказателно правораздаване,
като вземат под внимание голямото значение
на развитието на сътрудничеството при оказване на взаимна помощ по наказателни дела,
като изхождат от приятелските отношения
между двете държави,
се договориха за следното:
Г л а в а

1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Задължения по оказване на правна помощ
1. Страните си оказват взаимна правна
помощ по наказателни дела в съответствие с
националното си законодателство и условията
на този договор.
2. За целите на този договор терминът
„наказателни дела“ означава разследване,
преследване и производство по отношение
на престъпления, наказването за които е под
юрисдикцията на компетентните органи на
молещата страна.

ВЕСТНИК
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3. Наказателни дела са също и делата,
свързани с престъпления срещу данъчното и
митническото законодателство или всички
други дела, свързани с доходите, и оказването на помощ не може да бъде отказано
въз основа на това, че законодателството на
замолената страна не предвижда плащането
на такъв вид данъци или не съдържа данъци,
такси и митнически задължения в същия вид
като законодателството на молещата страна.
4. Правната помощ съгласно този договор
включва:
а) връчване на призовки и други документи;
б) събиране на доказателства;
в) оглед, обиск и изземване;
г) извършване на експертиза;
д) разпит на пострадали, заподозрени, обвиняеми, подсъдими, свидетели, вещи лица;
е) предаване на вещи и документи;
ж) предаване на присъди или сведения за
съдимост;
з) размяна на правна информация, в т.ч. и
информиране за присъди;
и) всякаква друга форма на помощ, съвместима с предмета на този договор, която
не е забранена от законодателството на замолената страна.
5. Този договор не се прилага по отношение на екстрадиция на лица, приемане за
изпълнение на присъди по наказателни дела,
предаването за изтърпяване на наказания по
наказателни дела, трансфер на осъдени лица
и трансфер на наказателни производства.
Член 2
Отказ и отлагане на оказване на правна помощ
1. Замолената страна може да откаже изцяло
или частично оказването на поисканата правна помощ на молещата страна, в случай че:
а) изпълнението на молбата за оказване
на правна помощ противоречи на нейното
законодателство или не отговаря на условията
на този договор;
б) престъплението, заради което постъпва
молба за оказване на правна помощ, се наказва
в молещата страна с вид наказание, забранено
от законодателството на замолената страна;
в) съществуват основателни причини да се
смята, че молбата за оказване на правна помощ
е изпратена с цел наказателно преследване,
наказване или подпомагане на други действия,
насочени против лицето поради неговата раса,
пол, религия, националност или политически
убеждения или че положението на това лице
може да бъде утежнено по всяка една от тези
причини;
г) замолената страна е започнала наказателно производство или има произнесена
осъдителна присъда по отношение на същото
лице за престъплението, посочено в молбата
за оказване на правна помощ;
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д) изпълнението на молбата за оказване
на правна помощ заплашва суверенитета,
сиг у рност та, обществени я ред или дру ги
съществени интереси на замолената страна
или може да стане причина за противоречия
с основополагащи принципи в нейното законодателство.
2. Замолената страна може да отложи изпълнението на молбата за оказване на правна
помощ, ако нейното изпълнение препятства
водено на нейна територия наказателно производство.
3. Преди да бъде отказано изпълнението
на молбата за оказване на правна помощ или
да бъде отложено нейното изпълнение, замолената страна има право да разгледа въпроса
за оказване на правна помощ при определени
условия. За целта централните органи на
Страните, определени съгласно член 3 на този
договор, провеждат помежду си консултации
и в случай на съгласие от молещата страна
правна помощ є се оказва при условията и
реда, съгласувани между Страните.
4. Когато замолената страна отказва или
отлага оказването на правна помощ, тя незабавно уведомява писмено молещата страна за
причините за отказа или отлагането.
Член 3
Ред на осъществяване на контактите
1. Съдилищата, прокуратурата, органите
на вътрешните работи и другите компетентни органи си оказват правна помощ чрез
централните органи на Страните. Централни
органи са:
за Република България – Министерството
на правосъдието,
за Реп ублика Казахстан – Генера лната
прокуратура.
2. При изпълнението на този договор централните органи на Страните влизат в пряка
връзка помежду си.
3. В рамките на 30 календарни дни след
влизането на този договор в сила Страните си
разменят информация за централните органи, включително адреси и други необходими
данни. Страните се информират незабавно за
всички промени на тези сведения.
Член 4
Действителност на документите
1. Документите, които са издадени или заверени от орган или от специално упълномощено
за това лице в границите на компетентността
им и в установената форма и са подпечатани
с официален печат на територията на едната
от Страните, се приемат на територията на
другата страна без каквато и да е специална
заверка.
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2. Документите, които се приемат за официални на територията на едната от Страните,
се ползват на територията на другата страна
с правна сила на същите такива официални
документи.
Член 5
Езици
1. Страните в отношенията помежду си
при изпълнението на този договор използват
руски език или официалния език на другата
страна.
2. Документи, изготвени на официалния
език на Страните или на друг език, трябва да
са придружени с превод на руски език.
3. Удостоверяването на верността на писмения превод на документите се прави в съответствие с националното законодателство
на Страните и разпоредбите на този договор.
Член 6
Разходи
1. Разходите по изпълнението на този
договор се поемат от Страните съгласно националното им законодателство.
2. Разходите за оказване на правна помощ
се поемат от замолената страна с изключение
на случаите, когато в този договор е предвидено друго.
3. Молещата страна поема:
а) разноските за пътя и пребиваването в
замолената страна на лицата, споменати в
член 10 на този договор;
б) разноските за пътя и пребиваването
в молещата страна, неполучената заплата
за дните на отсъствие от работа на лицата,
споменати в т. 1 на член 11 на този договор;
в) разноските, свързани с предаването и
охраната на лицата, задържани под стража
или придружавани от конвой, съгласно член 15
на този договор;
г) разноските за заплащане на работата на
вещи лица и преводачи;
д) разноските, свързани със съхранението
и предаването на иззети вещи.
Член 7
Информация по правни въпроси
Въз основа на молба централните органи
на Страните си предоставят взаимно информация за действащото или действалото в
държавата им законодателство и практиката
по прилагането му, както и друга информация
по правни въпроси.
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РЕД ЗА ОК АЗВАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ
Член 8
Молба за оказване на правна помощ и ред
за изпълнението є
1. Правната помощ по наказателни дела,
предвидена в този договор, се оказва въз основа
на писмена молба, подписана от длъжностно
лице и подпечатана с печат на компетентния
орган на молещата страна. При спешни случаи
замолената страна може да приеме молба,
изпратена по факс, както и с използване на
други комуникационни средства. В този случай оригиналът на молбата се изпраща във
възможно най-кратки срокове.
2. Молбата за оказване на правна помощ
се изпълнява в съответствие със законодателството на замолената страна и с процедурите,
описани в молбата, ако те не противоречат
на законодателството на замолената страна
и на основните принципи на нейното право.
3. Ако замолената страна смята, че информацията в молбата е недостатъчна за нейното
изпълнение, тя може да поиска допълнителна
информация.
4. Централните органи на Страните вземат
необходимите мерки за своевременно и пълно
изпълнение на молбите за правна помощ. Ако
съгласно т. 1 на член 2 на този договор правната
помощ не може да бъде оказана, централният
орган на замолената страна връща на централния орган на молещата страна молбата
за правна помощ и приложените документи.
Член 9
Съдържание на молбата за оказване на
правна помощ
1. В молбата за оказване на правна помощ
се посочва:
а) наименованието на компетентния орган,
който провежда разследването, или съда;
б) описание на престъплението с посочване
на времето и мястото на неговото извършване
и причинената щета при наличие на такава;
в) посочване на приложимите разпоредби
на законодателството, включително разпоредбите за давностните срокове за привличане
към наказателна отговорност и извлечение
от наказателния закон, в който се предвижда
отговорност за престъплението, за което се
иска правна помощ;
г) описание на исканите действия;
д) в спешни случаи се посочва срокът, в
рамките на който се очаква да бъде изпълнена молбата за оказване на правна помощ;
е) лицата, чието присъствие е необходимо
при изпълнението на молбата за оказване
на правна помощ съгласно член 10 на този
договор;
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ж) информация за таксите и възстановимите
разходи, които има право да получи лицето,
призовано да се яви на територията на молещата страна съгласно член 11 на този договор.
2. Молбата за оказване на правна помощ
по възможност включва и следното:
а) информация за лицата, срещу които се
води разследване;
б) информация за лицето, което трябва да
бъде разпознато или да бъде открито местонахождението му;
в) информаци я за личност та и место
пребиваването на лицето, на което трябва да
бъдат връчени документите, както и начина,
по който това да бъде направено;
г) информация за личността и местопребиваването на лицето, което трябва да даде
показания или да направи изявление;
д) мес т она хож ден ие т о и оп иса н ие на
мястото или вещта, на които трябва да бъде
направен оглед;
е) мес т она хож ден ие т о и оп иса н ие на
мястото, където трябва да бъде извършен
обиск, и посочване на вещите, които трябва
да бъдат иззети;
ж) всяка една специална процедура, изисквана за изпълнение на молбата за оказване на
правна помощ, и съответните условия за това;
з) степента на поверителност, която е
необходимо да се спазва, със съответната
обосновка за нея;
и) всякаква друга информация, която спомага за изпълнението на молбата за оказване
на правна помощ.
Член 10
Присъствие на представители на компетентните органи при оказване на правна помощ
Представители на компетентните органи
на молещата страна могат със съгласието на
замолената страна да присъстват при изпълнението на молбите за оказване на правна
помощ по наказателни дела.
Член 11
Призоваване на пострадалите лица и техните представители, граж данските ищци
и гражданските ответници, свидетелите и
вещите лица
1. При необходимост могат да бъдат призовавани за участие в досъдебното производство
или при разглеждането на делото в съда на
територията на едната от Страните пострадалите лица или техните законни представители,
гражданските ищци, гражданските ответници, свидетели и вещи лица, намиращи се на
територията на другата страна.
2. По молба на лицата, посочени в т. 1 на
този член, компетентният орган им изплаща
аванс за покриване на съответните разходи,
предвидени в буква „б“, т. 3 на член 6 от този
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договор. Изплащането на аванс може да се
направи чрез дипломатическото представителство на молещата страна.
3. В случай на неявяване призованото лице
не подлежи на санкции или принудителни
мерки.
Член 12
Имунитет
1. Пострадалото лице или неговият законен
представител, гражданският ищец, гражданският ответник, свидетелят и вещото лице,
призовани в съответствие с член 11 на този
договор, независимо от гражданството им,
не могат на територията на молещата страна
да бъдат привличани към наказателна или
административна отговорност, задържани под
стража или да им бъде наложено наказание за
деяние, извършено от тях преди преминаване
на държавната є граница, както и във връзка с
показанията им или заключенията на вещите
лица по делото – предмет на разглеждане.
2. Лицата, посочени в т. 1 на този член,
губят предвидените в него гаранции, ако не
напуснат територията на молещата страна,
макар и да имат тази възможност, преди
изтичане на петнадесетдневен срок от деня,
когато им бъде съобщено, че по-нататъшното
им присъствие не е необходимо. В този срок
не се включва времето, през което тези лица
по независещи от тях причини не са могли
да напуснат територията на молещата страна.
Член 13
Ред за връчване на документи
1. Връчването на документи се извършва
в сроковете, предвидени в законодателството
на замолената страна.
2. Замолената страна изпраща на молещата
страна потвърждение за връчване на документите – разписка за получаването им (с
дата и подпис на получателя) или протокол с
информация за начина и времето на връчване,
и за лицето, което е получило документите.
3. Ако документите не могат да бъдат
връчени на адреса, посочен в молбата за
оказване на правна помощ, замолената страна
в съответствие със своето законодателство
предприема мерките, необходими за установяване на адреса. В случай че установяването
на адреса се окаже невъзможно, централният
орган на замолената страна уведомява за това
централния орган на молещата страна и му
връща документите, подлежащи на връчване.
Член 14
Правомощия на дипломатическите и консулските представителства
Страните имат право да връчват документи
на своите граждани, намиращи се на територията на другата страна, чрез дипломатическите
и консулските си представителства.
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СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРАВНА
ПОМОЩ ПО НАК АЗАТЕЛНИ ДЕЛА
Член 15
Временно предаване на лица, задържани под
стража или изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“
1. В случай на необходимост по молба на
едната страна лице независимо от неговото
гражданство, което е задържано под стража
или изтърпява наказание „лишаване от свобода“ на територията на другата страна, може с
негово съгласие да бъде временно предадено
на молещата страна за извършване на процесуални действия по наказателно дело, при
условие че ще остане задържано под стража
и върнато в съгласуван между Страните срок.
2. Временното предаване на лицето трябва
да се осъществи така, че да не попречи на
разследването, което се води по отношение
на това лице от замолената страна.
3. Лицето, временно предадено в съответствие с т. 1 на този член, се ползва от гаранциите, предвидени в член 12 на този договор,
когато това е приложимо.
4. Срокът, през който предаденото съгласно
този член лице е било под стража в молещата
страна, влиза в общия срок на изтърпяване
на наказанието по присъдата, издадена в замолената страна.
5. В случаите, когато за временното предаване е необходимо транзитното преминаване
на лицето, задържано под стража, през територията на трета държава, молещата страна
изпраща до компетентния орган на третата
държава молба за транзитно преминаване и
своевременно уведомява замолената страна
за резултатите от разглеждането на молбата,
като є изпраща съответната документация.
Член 16
Претърсване и изземване
1. Замолената страна в съответствие с
нейното законодателство изпълнява молби за
претърсване, изземване и предаване на вещи
и документи на молещата страна съгласно
законодателството на замолената страна, в
слу чай че молбата съдържа информация,
която доказва нуждата от извършването на
такива действия.
2. Замолената страна предоставя информацията, която молещата страна може да
поиска, относно резултатите от претърсването,
мястото и обстоятелствата и последвалото
изземване на вещи и документи.
3. Замолената страна може да поиска от
молещата страна съгласието є за реда и условията, които се смятат за необходими за
защитата на интересите на трети лица във
връзка с вещите, подлежащи на предаване.
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Член 17
Предаване на вещи и документи
1. При наличие на съответна молба всички
открити на територията на замолената страна
вещи и документи, получени в резултат на
престъплението, за разследването на което е
поискана правна помощ, се предават на молещата страна. Предаването се извършва при
спазване правата на трети лица върху вещите.
2. Ако вещите и документите са необходими
на замолената страна като доказателство по
наказателно дело, предаването им може да
бъде отложено до приключване на производството по делото.
3. Ако вещите и документите подлежат на
изземване или конфискация на територията
на замолената страна, тази страна може да
откаже тяхното предаване или да ги предаде
временно.
4. Ако законодателството на замолената
страна или интересите за защита на правата
на трети лица изискват това, всички предадени по този начин вещи и документи се
връщат на замолената страна безплатно след
приключване на съдебното производство по
искане на тази страна.
5. Вещите, които се предават съгласно този
договор, не се облагат с мита, данъци и такси.
Член 18
Ред за разглеждане на дела, подсъдни на
съдилищата и на двете Страни
При повдигане на обвинение срещу лице
или група лица за извършване на няколко
престъпления, подсъдни на съдилищата на
Ст раните, компетен тен да ги разгледа е
съдът на тази страна, на територията на която
е приключило досъдебното производство. В
този случай делото се разглежда по правилата
на съдебното производство на тази страна.
Член 19
Конфиденциалност
1. При наличие на съответната молба замолената страна взема необходимите мерки за
запазване в тайна на молбата за оказване на
правна помощ, на съдържанието на молбата
и приложените документи и на всички действия, предприети във връзка с изпълнението
на молбата. Ако тази молба не може да бъде
удовлетворена, без да се наруши конфиденциалността, замолената страна информира
за това молещата страна, която решава дали
да се изпълни молбата за правна помощ при
тези условия.
2. По молба на замолената страна молещата страна запазва в тайна информацията и
доказателствата, предоставени є от замолената
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страна, с изключение на случаите, когато тази
информация и доказателства са необходими
за провеждане на разследването и съдебното
производство, посочени в молбата за оказване
на правна помощ.
Член 20
Ограничение на използването
1. Молещата страна не използва и не предава без съгласието на замолената страна
предоставените є по силата на този договор
доказателства или информация за разследване
или съдебно производство, различни от тези,
посочени в молбата за оказване на правна
помощ.
2. В случай на промяна в обвинението предоставените доказателства или информация
могат да се използват дотолкова, доколкото
престъплението, за което е предявено обвинението, представлява престъпление, за което
в съответствие с този договор може да бъде
оказана правна помощ.
Член 21
Защита на свидетелите, пострадалите и другите участници в наказателния процес
Страните вземат предвидените в законодателството им мерки за защита на свидетелите, пострадалите и другите участници в
наказателния процес по дела за престъпления,
по които се води съвместно разследване,
както и при разглеждане на такива дела в
съда, ако интересите за осъществяване на
правосъдието изискват това.
Член 22
Уведомяване за присъди и сведения за съдимост
1. Всяка от Страните при поискване информира другата страна за влезли в сила присъди, постановени срещу граждани на другата
страна и на лица с постоянно местожителство
на територията на другата страна.
2. Страните се информират въз основа на
получена молба за съдимостта на лица, осъдени от техните съдилища, ако тези лица се
привличат към наказателна отговорност на
територията на молещата страна.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 23
Уреждане на спорове
Всички спорове и разногласия относно
тълкуването или прилагането на разпоредбите
от този договор се уреждат чрез консултации
и преговори между Страните.
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Член 24
Отношение към други международни договори
1. Разпоредбите на този договор не засягат
правата и задълженията на Страните, произтичащи от други международни договори, в
които те участват.
2. Страните могат да сключват помежду
си споразумения, включително и от междуведомствен характер, по въпроси, залегнали
в този договор, с цел допълване или разширяване на действието на разпоредбите му или
за улесняване на прилагането на заложените
в него принципи.
Член 25
Внасяне на допълнения и изменения
В този договор могат да се правят допълнения и изменения, които са негова неразделна
част и се оформят във вид на отделни протоколи, които влизат в сила по реда, предвиден
в член 26 на този договор.
Член 26
Влизане в сила
Този договор подлежи на ратифициране
и влиза в сила на 30-ия ден след датата на
получаване на писмено съобщение по дипломатическите канали за изпълнението от
Страните на вътрешнодържавните процедури,
необходими за влизането му в сила.
Член 27
Срок на действие и денонсиране
1. Този договор се сключва за неопределен
срок.
2. Всяка от Страните има право да прекрати
действието на този договор по всяко време,
като уведоми писмено за това другата страна
по дипломатическите канали. Действието на
настоящия договор се прекратява след изтичането на шест месеца от датата, на която е
получено съответното предизвестие. В случай на прекратяване на настоящия договор
започнатите действия по оказване на правна
помощ продължават до тяхното окончателно
приключване.
Член 28
Прилагане на договора
Този договор се прилага при изпълнение
на молби за правна помощ и по отношение на
деяния, извършени преди влизането му в сила.
Подписан в София на 14 ноември 2014 г. в
два екземпляра на български, казахски и руски
език, като всички текстове имат еднаква сила.
При възникване на разногласия в тълкуването на разпоредбите на този договор Страните
използват текста на руски език.
За Република
България:
Христо Иванов,
министър на
правосъдието
1345

За Република
Казахстан:
Асхат Даулбаев,
генерален прокурор
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международната конвенция
за безопасност на човешкия живот на море
от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.269(85) на Комитета
по морска безопасност на Международната
морска организация на 4 декември 2008 г.
В сила за Република България от 1 юли 2010 г.
и 1 януари 2011 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията
за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на
човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г.,
наричана по-долу „Конвенцията“, относно
процедурите за изменение на Приложението
към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на осемдесет и петата си сесия измененията към Конвенцията,
предложени и оповестени в съответствие с
член VIII (б) (i) от нея:
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv)
от Конвенцията изменения към Конвенцията,
текстът на които е даден в приложения 1 и 2
към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б)
(vi) (2) (бб) от Конвенцията, че:
(a) посочените изменени я, съдържащи
се в Приложение 1, се считат за приети на
1 януари 2010 г.,
(b) посочените изменения, съдържащи се в
Приложение 2, се считат за приети на 1 юли
2010 г., освен ако преди тези дати повече от
една трета от Договарящите се правителства
по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот
съставлява не по-малко от 50 % от брутния
тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу измененията;
3. Приканва Договарящите се правителства
да имат предвид, че в съответствие с член
VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията:
(a) измененията, съдържащи се в Приложение 1, влизат в сила на 1 юли 2010 г.,
(b) измененията, съдържащи се в Приложение 2, влизат в сила на 1 януари 2011 г. с
тяхното приемане в съответствие с параграф 2
по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да
изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащи
се в приложения 1 и 2, на всички Договарящи
се правителства по Конвенцията;
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5. Изисква още Генералният секретар да
предаде копия на тази резолюция и нейните
приложения 1 и 2 на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства
по Конвенцията.

ЧАСТ С
ПОТИСК АНЕ НА ПОЖАРИ
Правило 9 – Задържане разпространението
на пожар

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ГЛАВА ІІ-1
КОНС Т РУ К Ц И Я – УС Т РОЙС Т ВО,
Д Е Л ЕН Е Н А ОТС ЕЦ И И УС ТОЙЧ И ВОС Т, М А Ш И Н И И М Е Х А Н ИЗМИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ

5. Последното изречение от параграф 4.1.1.2
се премества в нов отделен параграф 4.1.1.3,
а съществуващите параграфи съответно се
преномерират.
6. В края на параграф 4.1.1.2 се добавя
следният текст:
„Врати, чийто праг не е част от рамката,
монтирани на или след 1 юли 2010 г., трябва да
бъдат монтирани така, че отворът под вратата
да не е по-голям от 12 мм. Под вратата трябва
да бъде монтиран пожароустойчив праг така,
че подовите покрития да не продължават под
затворената врата.“
7. В края на параграф 4.1.2.1 се добавя
следният текст:
„Врати, чийто праг не е част от рамката,
монтирани на или след 1 юли 2010 г., трябва
да бъдат монтирани така, че отворът под
вратата да не е по-голям от 25 мм.“
8. В параграф 4.2.1 се добавя следният текст
след първото изречение:
„Врати клас А, чийто праг не е част от
рамката, монтирани на или след 1 юли 2010 г.,
трябва да бъдат монтирани така, че отворът
под вратата да не е по-голям от 12 мм. Под
вратата трябва да бъде монтиран пожароустойчив праг така, че подовите покрития да
не продължават под затворената врата. Врати
клас В, чийто праг не е част от рамката, монтирани на или след 1 юли 2010 г., трябва да
бъдат монтирани така, че отворът под вратата
да не е по-голям от 25 мм.“
9. В параграф 7.1.1, в първото и второто
изречение думите „от незапалим материал“ и
„незапалими“ се заменят с думите „от стомана
или друг еквивалентен материал“.
10. В началото на параграф 7.1.1.1 се добавят думите „съгласно параграф 7.1.1.2“, а
думата „материал“ се заменя с думите „всеки
материал“.
11. Следният нов параграф 7.1.1.2 се добавя след съществуващия параграф 7.1.1.1,
а съществуващите параграфи съответно се
преномерират:
„2. на корабите, построени на или след
1 юли 2010 г., каналите са от топлоустойчив
незапалим материал, отвътре и отвън, с пожароустойчиви мембрани, във всеки случай с калорична стойност*, непревишаваща 45 MJ/м 2
от площта за използваната плътност;“.
12. В параграф 7.4.4.2 думите „от незапалими
материали“ се заменят с думите „от стомана
или друг еквивалентен материал“.
13. В параграф 7.4.4.3 думите „от незапалими
материали“ се заменят с думите „от стомана
или друг еквивалентен материал“.
14. В началото на параграф 7.4.4.3.1 се добавят думите „съгласно параграф 7.4.4.3.2.“, а

ЧАСТ А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 2 – Определения
1. Следният нов параграф 27 се добавя след
съществуващия параграф 26:
„27. 2008 IS Code означава Международен
кодекс за цялостна устойчивост, 2008 г., състоящ се от уводна част, част A (разпоредбите на
която трябва да се приемат като задължителни)
и част B (разпоредбите на която трябва да
се считат за препоръчителни), както е приет
с Резолюция MSC.267 (85), при условие че:
1. в уводната част и част А от Кодекса
са приети изменения, влезли са в сила и са
в съответствие с разпоредбите на член VIII
от настоящата Конвенция по отношение на
процедурите за изменение, приложими към
приложението, с изключение на разпоредбите
на глава I от него; и
2. в част Б от Кодекса са приети изменения
от Комитета по морска безопасност в съответствие с Правилника за неговата дейност.“
ЧАСТ B-1
УСТОЙЧИВОСТ
Правило 5 – Информация за цялостна
устойчивост
2. В съществуващото заглавие на правилото
се заличава думата „информация“.
3. В параграф 1 се добавя следното ново
изречение след съществуващото:
„В допълнение към всички други приложими изисквания от настоящите разпоредби кораби, имащи дължина 24 м и повече,
построени на или след 1 юли 2010 г., трябва
като минимум да отговарят на изискванията
на част А от 2008 IS Code.“
ГЛАВА ІІ-2
КОНСТРУ К ЦИ Я – ПРОТИВОПОЖ АРНА ЗАЩИТА, ОТКРИВАНЕ И
ГАС Е Н Е Н А ПОЖ А РИ
ЧАСТ А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1 – Приложно поле
4. Добавя се следният нов параграф 2.3:
„2.3. Корабите, построени на или след
1 юли 2002 г. и преди 1 юли 2010 г., трябва да
отговарят на изискванията на параграфи 7.1.1,
7.4.4.2, 7.4.4.3 и 7.5.2.1.2 от правило 9, както е
прието с Резолюция MSC.99(73).“
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думата „материал“ се заменя с думите „всеки
материал“.
15. Следният нов параграф 7.4.4.3.2 се добавя след съществуващия параграф 7.4.4.3.1,
а съществуващите параграфи съответно се
преномерират:
„ 3.2 . на кораби т е, по с т р о ен и на и л и
след 1 юли 2010 г., каналите са от топлоустойчив незапалим материал, отвътре и отвън,
с пожароустойчиви мембрани, във всеки случай с калорична стойност**, непревишаваща
45 MJ/м 2 от площта за използваната плътност;“.
16. В края на параграф 7.5.2.1.2 се добавят
думите „и в допълнение, противопожарна
клапа в горния край на канала“.
––––––––––––––––––––
* Вж. Препоръките, публикувани от Международната организация за стандартизация, поспециално публикация ISO 1716:2002, Определяне
на топлината на изгаряне.
** Вж. Препоръките, публикувани от Международната организация за стандартизация, поспециално публикация ISO 1716:2002, Определяне
на топлината на изгаряне.

Правило 10 – Гасене на пожари
17. Следният нов параграф 10.2.6 се добавя
след съществуващия параграф 10.2.5:
„10.2.6. Пътническите кораби, превозващи
повече от 36 пътници, построени на или след
1 юли 2010 г., трябва да бъдат оборудвани с
подходящо разположени средства за пълно
презареждане на въздушните бутилки без
опасност от замърсяване. Средствата за презареждане трябва да са или:
1. въздушни компресори, захранвани от
основното и аварийното табло, или със само
стоятелно захранване с минимален капацитет
от 60 л/мин за даден дихателен апарат, който
да не надвишава 420 л/мин; или
2. самостоятелни системи за високо налягане, подходящо за презареждане на дихателните
апарати, използвани на борда, с минимален
капацитет 1200 л за даден дихателен апарат,
който да не надвишава 50 000 л свободен въздух.“
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ГЛАВА ІІ-2
КОНС ТРУ К ЦИ Я – ПРОТ ИВОПОЖ АРНА ЗАЩИТА, ОТКРИВАНЕ
И ГАС Е Н Е Н А ПОЖ А РИ
ЧАСТ А
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правило 1 – Приложно поле
1. Следният нов параграф 2.4 се добавя
след съществуващия параграф 2.3:
„2.4. Следните кораби с товарни помещения,
предназначени за превоз на опаковани опасни
товари, трябва да отговарят на правило 19.3,
освен когато превозват опасни товари, определени като класове 6.2 и 7, и опасни товари
в ограничени количества* и много ограничени
количества** в съответствие с таблици 19.1 и
19.3, не по-късно от датата на първия подновителен преглед на или след 1 януари 2011 г.:
1. товарни кораби с бруто тонаж 500 и
по-голям и пътнически кораби, построени
на или след 1 септември 1984 г., но преди
1 януари 2011 г.; и
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2. товарни кораби с бруто тонаж, по-малък
от 500, построени на или след 1 февруари
1992 г., но преди 1 януари 2011 г., и независимо
от тези условия:
3. товарни кораби с бруто тонаж 500 и
по-голям и пътнически кораби, построени на
или след 1 септември 1984 г., но преди 1 юли
1986 г., трябва да спазват разпоредбите на
правило 19.3.3, при условие че спазват разпоредбите на правило 54.2.3, както е прието
с Резолюция MSC.1 (XLV);
4. товарни кораби с бруто тонаж 500 и
по-голям и пътнически кораби, построени на
или след 1 юли 1986 г., но преди 1 февруари
1992 г., трябва да спазват разпоредбите на
правило 19.3.3, при условие че спазват разпоредбите на правило 54.2.3, както е прието
с Резолюция MSC.6 (48);
5. товарни кораби с бруто тонаж 500 и
по-голям и пътнически кораби, построени на
или след 1 септември 1984 г., но преди 1 юли
1998 г., трябва да спазват разпоредбите на
правила 19.3.10.1 и 19.3.10.2; и
6. товарни кораби с бруто тонаж, по-малък
от 500, построени на или след 1 февруари
1992 г., но преди 1 юли 1998 г., трябва да
спазват разпоредбите на правила 19.3.10.1 и
19.3.10.2.“
––––––––––––––––––––
* Вж. Глава 3.4 от IMDG Code.
** Вж. Глава 3.5 от IMDG Code.

ЧАСТ Е
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ
Правило 16 – Операции
2. В параграф 2.1 препратката към „Кодек
са за безопасна практика за твърди насипни
товари“ се заменя с препратката към „Международния кодекс за превоз на твърди насипни
товари по море (IMSBC Code)“.
ЧАСТ G
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Правило 19 – Превоз на опасни товари
3. Съществуващата бележка 1 към таблица
19.1 се заменя със следната:
„1. За класове 4 и 5.1 твърди опасни товари не е приложимо за затворени товарни
контейнери. За класове 2, 3, 6.1 и 8, когато се
превозват в затворени товарни контейнери,
скоростта на вентилация може да се намали
до не по-малко от два въздухообмена на час.
За класове 4 и 5.1 течни опасни товари, когато
се превозват в затворени товарни контейнери,
скоростта на вентилация може да се намали
до не по-малко от два въздухообмена на час.
За целите на това изискване преносима цистерна е затворен товарен контейнер.“
4. В бележка 10 към таблица 19.2 думите
„Кодекса за безопасен превоз на твърди товари насипно, приет с Резолюция А.434 (ХІ)“
се заменят с думите „Международния кодекс
за превоз на твърди насипни товари по море
(IMSBC Code)“.
5. Съществуващата таблица 19.3 се заменя
с таблица 19.3, дадена по-долу:
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Когато се изискват „механично вентилирани помещения“ от Международния кодекс за превоз на опасни товари по море.
Разположи на разстояние 3 м в хоризонтално направление от границите на машинното отделение във всички случаи.
13
Вж. Международния кодекс за превоз на опасни товари по море.
14
Както е уместно за превозваните товари.
15
FP означава температура на възпламеняване.
16
Според разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море се забранява подреждането на опасни товари клас 5.2 под палубата или затворени ро-ро пространства.
17.
Прилага се само за опасни товари, отделящи леснозапалими пари, посочени в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море.
18
Прилага се само за опасни товари с температура на възпламеняване, по-малка от 23° C, посочени в IMDG Code.
19
Прилага се само за опасни товари с допълнителен рисков клас 6.1.
20
Съгласно разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море подреждането на опасни товари клас 2.3 с допълнителен рисков
клас 2.1 под палубата или в затворени ро-ро пространства е забранено.
21
Съгласно разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море, подреждането на опасни течни товари клас 4.3 с температура
на възпламеняване, по-малка от 23° C, под палубата или в затворени ро-ро пространства е забранено.“
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6. В параг раф 2.1 след д у мите „освен
при превоз на опасни товари в ограничени
количества“ се добавят следните думи: „и
много ограничени количества“*.
7. В параграф 3.4 съществуващото заглавие
се заменя със следното:
„3.4. Разполагане на вентилацията“.
8. Следният текст се добавя в края на
първото изречение на параграф 3.6.1:
„които се избират, имайки предвид опасностите, свързани с превозваните химикали,
и стандартите, разработени от Организацията в зависимост от класа и физическо
състояние**“.
9. В края на параграф 4 се добавят думите
„и много ограничени количества“.
––––––––––––––––––––
* Вж. Глава 3.5 от IMDG Code.
** За твърди насипни товари защитното
облекло трябва да отговаря на разпоредбите за
оборудването, описано в съответните графици
на IMSBC Кодекса за отделните вещества. За
опаковани товари защитното облекло трябва
да отговаря на разпоредбите за оборудването,
описано в процедурите за извънредни ситуации
(EmS) на Приложението към IMDG Code за
отделните вещества.

ГЛАВА VI
ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
ЧАСТ A
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
10. Следните нови правила 1-1 и 1-2 се добавят след съществуващото правило 1:
„Правило 1-1 – Дефиниции
За целите на настоящата глава, освен ако
не е посочено друго, се прилагат следните
дефиниции:
1. IMSBC Code означава Международният
кодекс за превоз на твърди насипни товари
по море, 2008 г., както е приет с Резолюция
MSC.268(85), с измененията и допълненията, внесени от Организацията, при условие
че тези изменения са влезли в сила и са в
съответствие с разпоредбите на член VIII
от настоящата Конвенция по отношение на
процедурите за изменение, приложими към
Приложението, с изключение на разпоредбите
на глава I от него.
2. Твърд насипен товар означава всеки
товар, различен от течност или газ, състоящ
се от комбинация от частици, гранули или
по-големи части от материал, обикновено
еднакви по състав, който се товари директно в товарните помещения на кораба, без
меж динна форма на опаковка.
Правило 1-2 – Изисквания за превоз за
твърди насипни товари, различни от зърно
Превозът на твърди насипни товари, различни от зърно, трябва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Международния
кодекс за превоз на твърди насипни товари
по море.“
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Правило 2 – Информация за товара
11. Съществуващата точка 2 от параграф 2
се заменя със следното:
„2. в случая на твърди насипни товари
информация съгласно раздел 4 на IMSBC
Code.“
12. Съществуващият параграф 2.3 се заличава.
Правило 3 – Оборудване за кислороден анализ и откриване на газове
13. В параграф 1 думата „твърд“ се прибавя в първото изречение след думите „При
транспортиране на“.
ЧАСТ В
СПЕЦИАЛНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА НАСИПНИ
ТОВАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЗЪРНО
14. Заглавието на част B се заменя със
следното:
„Специални разпоредби за насипни товари,
различни от зърно“.
Правило 6 – Приемливост за товарене
15. В съществуващия параграф 1 думата
„твърд“ се прибавя в първото изречение след
думите „Преди натоварването на“.
16. Съществуващите параграфи 2 и 3 се
заличават.
Правило 7 – Товарене, разтоварване и разполагане на насипни товари
17. В заглавието на правилото думата „твърд“
се прибавя след думите „разполагане на“.
18. Съществуващите параграфи 4 и 5 се
заличават и следващите параграфи съответно
се преномерират.
ГЛАВА VII
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
ЧАСТ A-1
ПРЕВОЗ НА ТВЪРДИ ОПАСНИ ТОВАРИ
НАСИПНО
Правило 7-1 – Приложение
„19. В параграф 3 от правилото думите
„подробни инструкции относно превоза на
твърди опасни товари насипно, които включват“ се заличават.
20. Следното ново правило 7-5 се добавя
след правило 7-4:
„Правило 7-5 – Изисквания за превоз на
твърди опасни товари насипно
Превозът на твърди опасни товари насипно
трябва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Международния кодекс за превоз
на твърди насипни товари по море, както е
дефиниран в правило VI/1-1.1.“
1129
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-254
от 13 февруари 2017 г.

за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в
Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
услови я та и ред ът за форм и ра не на до пълнително възнаграждение за постигнати
резултати (ДВПР) в служебната дейност на
служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
(2) Формирането на ДВПР се извършва на
база оценяването на резултатите от дейността
на структурите по чл. 37 ЗМВР и на постигнатите от служителите резултати.
Чл. 2. (1) Допълнителното възнаграждение
за постигнати резултати в служебната дейност
се определя за точно и в срок изпълнение на
поставените задачи.
(2) Допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати се определя на шестмесечен отчетен период – от януари до юни
и от юли до декември на съответната календарна година.
Раздел II
Критерии за определяне на оценките
Чл. 3. (1) Оценяването на резултатите на
структурите по чл. 37 ЗМВР се извършва по
следните критерии:
1. ефективност на изпълнението на дейностите и задачите на структурата;
2. ефективност и ефикасност на използваните ресурси – управление на човешките,
фи н а нс ови т е, мат ери а л но - т ех н и че ск и т е,
информационните и други ресурси;
3. спазване на определените срокове за
изпълнение;
4. други обстоятелства, повлияли върху
дейността на структурата през периода – комплексност, сложност, актуалност и ресурсна
оси г у ренос т на доп ъ л н и т ел н и т е за дач и;
проявена инициативност, иновативност в
подходите и начина на управление и изпълнение на задачите.
(2) Оценките на резултатите на структурите
по чл. 37 ЗМВР се степенуват по четиристепенната скала от 6 до 3 в низходящ ред, като
най-високата оценка е 6, а най-ниската – 3,
както следва:
1. оценка 6 „Отлични резултати“ – структурата е изпълнила всички дейности и задачи,
за които отговаря, с оптимално използване
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на ресу рсите; изпълн ява работата си по
отношение на обема, качеството и определените срокове системно и ефективно над
нивото на съответните изисквания; реализира успешни инициативи, допринесли за
съществено подобряване дейността на МВР
или за успешно реализиране на провежданите политики;
2. оценка 5 „Много добри резултати“ –
структурата е изпълнила всички дейности
и задачи, за които отговаря, с оптимално
използване на ресурсите; изпълнението на
работата по отношение на обема, качеството
и определените срокове е на нивото на съответните изисквания, структурата има значим
принос за качествената работа на МВР или
за успешното реализиране на провежданите
политики;
3. оценка 4 „Добри резултати“ – структурата изпълнява почти всички заложени
дейности и задачи, но при изпълнението на
работата по отношение на обем, качество и
определени срокове се наблюдават несъществени пропуски;
4. оценка 3 „Неприемливи резултати“ –
структурата не е изпълнила дейностите и
задачите, за които отговаря; наблюдават се
съществени пропуски по отношение на обем,
качество и срокове на изпълнение на задачите.
(3) Оценката на резултатите от дейността
на структурата се формира като средноаритметична стойност от поставените оценки по
всеки един от критериите.
(4) Оценката на резултатите от дейността
на структурата се закръглява към цяло число,
както следва:
1. при получена оценка 5,5 и по-висока се
оформя оценка 6;
2. при получена оценка от 4,5 до 5,4 се
оформя оценка 5;
3. при получена оценка от 3,5 до 4,4 се
оформя оценка 4;
4. при получена оценка от 3 до 3,4 се
оформя оценка 3.
Чл. 4. (1) При определяне на индивидуалните оценки на служителите за съответния
отчетен период се взема предвид тяхното общо
представяне по следните критерии:
1. обема на извършената работа;
2. качеството на извършената работа;
3. спазването на определените срокове за
изпълнение;
4. приноса за изпълнение на общите задачи.
(2) В зависимост от спецификата на извършваните дейности ръководителите на
структурите по чл. 37 ЗМВР могат да въведат
специфични показатели по критериите за индивидуална оценка на постигнатите резултати
със своя заповед.
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(3) При определяне на специфични показатели същите следва да съответстват на
задъл жени ята, посочени в длъж ностните
характеристики на служителите.
Чл. 5. (1) Оценките на резултатите, пос
тигнати от служителите, се степенуват по
четиристепенната скала от 6 до 3 в низходящ
ред, като най-високата оценка е 6, а най-ниската – 3, както следва:
1. оценка 6 „Отлични резултати“ – оценяваният изпълнява ефективно задълженията
си по отношение на обема, качеството и
определените срокове системно над нивото
на съответните изисквания, проявява инициативност, творчески подход и възможности
за справяне с по-трудни и отговорни задачи
спрямо задълженията на заеманата длъжност, има съществен принос за изпълнение
на задачите на звеното;
2. оценка 5 „Много добри резултати“ – оцен явани ят изпълн ява задъл жени ята си по
отношение на обема, качеството и определените срокове често на нивото на съответните
изисквания, показва възможности за справяне с по-трудни и отговорни задачи спрямо
задълженията на заеманата длъжност, има
положителен принос за постигане задачите
на звеното, често проявява инициативност,
творчески подход при реализиране на пос
тавените задачи;
3. оценка 4 „Добри резултати“ – оценя
в а н и я т и з п ъ л н я в а з а д ъ л ж ен и я т а с и по
отношение на обема, качеството и определените срокове на задоволително ниво, но
има несъществени пропуски и приносът за
успешното изпълнение на задачите на звеното
за съответния период е ограничен;
4. оценка 3 „Неприемливи резултати“ –
оцен я ва н и я т сис т ем но не изп ъ л н я ва зад ъ л жени я та си по о т ношение на обема,
качеството и определените срокове и няма
принос за успешното изпълнение на задачите
на звеното.
(2) Оценяващи ят ръководител оцен ява
постигнатите от слу ж ител я резултати по
всеки отделен критерий.
(3) Индивидуалната оценка на постигнатите от служителя резултати се формира като
средноаритметична стойност от поставените
оценки по всеки един от критериите.
(4) Индивидуалната оценка на постигнатите от служителя резултати се закръглява
към цяло число, както следва:
1. при получена оценка 5,5 и по-висока
се оформя оценка 6;
2. при получена оценка от 4,5 до 5,4 се
оформя оценка 5;
3. при получена оценка от 3,5 до 4,4 се
оформя оценка 4;
4. при получена оценка от 3 до 3,4 се
оформ я оценка 3.
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Раздел III
Оценяване на структурите
Чл. 6. Оценяването дейността на структурите по чл. 37 ЗМВР се извършва въз основа
на отчетените резултати от шестмесечните
и годишните анализи на дейността на структурите по чл. 37 ЗМВР и изпълнението на
дейностите, заложени в целите на МВР и на
структурите през съответната календарна
година.
Чл. 7. (1) В 20-дневен срок след изтичане
на съответния отчетен период ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР предлага
оценки на резултатите на ръководената от
него структура по всеки отделен критерий в
протокол по приложение № 1. В протокола
се попълва информация относно броя на
служителите, които подлежат на оценяване и
определяне на допълнително възнаграждение
за постигнати резултати за съответния отчетен
период, съобразно заеманата от тях длъжност.
(2) В срока по ал. 1 ръководителят на структурата по чл. 37 ЗМВР изпраща попълнения
протокол по приложение № 1 за утвърждаване
от министъра на вътрешните работи чрез
главния секретар на МВР, административния
секретар на МВР или ресорния заместникминистър на вътрешните работи.
(3) По преценка министърът на вътрешните работи може да промени с една единица
на по-висока или на по-ниска съгласуваната
оценка. Така променената оценка на структурата е окончателна.
(4) Утвърденият от министъра на вътрешните работи протокол по приложение № 1
се връща на съответната структура по чл. 37
ЗМВР. Копие от протоколите се изпраща на
дирекция „Планиране и управление на бюджета“ (ДПУБ).
Чл. 8. (1) В 30-дневен срок след изтичане
на съответния отчетен период директорът на
ДПУБ изготвя и предоставя за утвърждаване
от министъра на вътрешните работи протокол
по приложение № 2 за определяне на сумите
за ДВПР за структурите по чл. 37 ЗМВР в
съответствие с поставените им оценки и максималния индивидуален размер на ДВПР за
един служител съобразно заеманата длъжност.
(2) Копие от утвърдения протокол по приложение № 2 се изпраща до структурите по
чл. 37 ЗМВР.
Раздел IV
Оценяване на служителите
Чл. 9. Ръководителите на структ у рите
по чл. 37 ЗМВР организират, контролират и
отговарят за оценяването на постигнатите
резултати в служебната дейност на служителите.
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Чл. 10. (1) Определянето на ДВПР на служителите във и към политическия кабинет
на министъра на вътрешните работи, главния
секретар на МВР и заместник главния секретар
на МВР, експертните и техническите сътрудници към главния секретар се извършва само
въз основа на индивидуална оценка.
(2) Служителите по ал. 1 се оценяват,
както следва:
1. главният секретар на МВР и заместник
главният секретар на МВР – от министъра
на вътрешните работи;
2. заместник-министрите на вътрешните
работи и началникът на политическия кабинет
на министъра – от министъра на вътрешните
работи;
3. парламентарният секретар, съветниците,
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет на министъра на вът
решните работи – от началника на кабинета;
4. експертните и техническите сътрудници
към главния секретар на МВР – от главния
секретар на МВР.
Чл. 11. (1) Ръководителите на главните и
областните дирекции на МВР, Специализираният отряд за борба с тероризма, дирекция
„Вътрешна сигурност“, дирекция „Миграция“, дирекция „Международно оперативно
сътрудничество“, дирекция „Инспекторат“ и
Академията на МВР и техните заместници
получават оценката на структурата от протокола по чл. 7, ал. 1.
(2) Оценяването на резултатите на служителите, извън посочените в ал. 1 и чл. 10,
ал. 1, се извършва от прекия им ръководител,
а при негово отсъствие – от заместващия го
служител или от по-горестоящия ръководител.
Чл. 12. Оценяването на постигнатите резултати в служебната дейност на служителите се
извършва до края на първия месец, следващ
съответния отчетен период.
Чл. 13. (1) Оценяването на резултатите на
отделните служители се извършва от оценяващ
ръководител под контрола на контролиращ
ръководител.
(2) Оценяващ е ръководителят, на когото
съответният служител е пряко подчинен. При
отсъствие на прекия ръководител оценяването се извършва от следващия горестоящ в
служебната йерархия ръководител.
(3) Контролиращ е ръководителят, на когото оценяващият ръководител е непосредствено
подчинен. При отсъствие на контролиращия
ръководител неговите функции се поемат от
следващия горестоящ в служебната йерархия
ръководител.
(4) За служителите, за които ръководителят
на структурата по чл. 37 ЗМВР е оценяващ,
той изпълнява функциите и на контролиращ
ръководител.
(5) За служителите по чл. 10, ал. 2 функциите на контролиращ се изпълн яват от
министъра на вътрешните работи.
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(6) Когато през отчетния период служителят е преназначен, временно преназначен на
длъжност или командирован в друго структурно звено, оценяването му се извършва от
ръководителя на структурното звено, в което
служителят е работил повече от половината
работни дни в рамките на отчетния период.
(7) При равен брой отработени дни в случаите по ал. 6 оценяването се извършва от
ръководителя на структурното звено, в което
към датата на оценяване служителят изпълнява служебните си задължения.
Чл. 14. (1) Оценяващият ръководител оценява постигнатите от служителя резултати
по всеки отделен критерий, като попълва
и подписва протокол по приложение № 3.
Протоколът се съгласува и от контролиращия
ръководител.
(2) Оценяващият ръководител в Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ изисква писмено становище
с предложение за оценка на оценяваните
служители от съответния „началник на противопожарен участък“, „началник на дежурна
смяна“ и „командир на екип“.
(3) Протоколът по ал. 1 с индивидуалните
оценки на постигнатите резултати в служебната дейност на служителите в зоналните
жандармерийски управления (ЗЖУ) на дирекция „Жандармерия“ при Главна дирекция
„Национална полиция“ се у твърж дава от
началниците на ЗЖУ.
(4) Протоколът по ал. 1 с индивидуалните
оценки на постигнатите резултати в служебната дейност на служителите в регионалните
дирекции (РДГП) на Главна дирекция „Гранична полиция“ се утвърждава от директорите
на РДГП.
(5) Протоколът по ал. 1 с индивидуалните
оценки на постигнатите резултати в служебната дейност на служителите в регионалните
дирекции (РДПБЗН) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
се утвърждава от директорите на РДПБЗН.
(6) Протоколът по ал. 1 с индивидуалните
оценки на постигнатите резултати в служебната дейност на служителите извън посочените
в ал. 3, 4 и 5 се утвърждава от ръководителя
на структурата по чл. 37 ЗМВР или от съответния оценяващ ръководител по чл. 10, ал. 2.
(7) По преценка контролиращият ръководител може да промени с една единица поставената индивидуална оценка от оценяващия
ръководител.
(8) Оценяващият ръководител запознава
срещу подпис оценявания служител с оценката в 3-дневен срок след утвърждаването на
протокол по приложение № 3. Запознаването
се удостоверява с подпис на служителя в
протокол по приложение № 4.
(9) При невъзможност служителят да се запознае с поставената му индивидуална оценка
в срока по ал. 7 в протокол по приложение
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№ 4 се посочва причината. В 3-дневен срок
от отпадане на невъзможността служителят
се запознава с поставената му индивидуална
оценка.
(10) Незапознаването с поставената му
индивидуална оценка не спира процедурата
по формиране на индивидуалното ДВПР.
Чл. 15. (1) Служител, който не е съгласен
с поставената му индивидуална оценка на
постигнатите резултати в служебната дейност,
прилага писмено възражение с мотиви.
(2) Възражението по ал. 1 се подава чрез
оценяващия ръководител до контролиращия
ръководител в срок 5 работни дни от датата
на запознаване на оценявания служител с
оценката. Възражението не спира изплащането на ДВПР.
(3) Оценяващият ръководител дава писмено
становище и го изпраща заедно с копие от протокол по приложение № 3 до контролиращия
ръководител в 3-дневен срок от получаване
на възражението.
(4) В 3-дневен срок от получаване на възражението контролиращият ръководител се
произнася писмено и мотивирано, като пот
върждава поставената индивидуална оценка
или я коригира с една единица на по-висока.
(5) Оценката на контролиращия ръководител е окончателна.
(6) Оценяващият ръководител запознава
оценявания служител с окончателната оценка
на контролиращия ръководител срещу подпис
в сроковете по чл. 14, ал. 8 и 9.
(7) Отказът на оценявания служител да се
запознае с окончателната оценка се удостоверява с подписите на двама служители на МВР.
(8) При отмяна на дисциплинарно наказание, наложено през периода на оценяване, контролиращият ръководител извършва
корекция на оценката на служителя за този
отчетен период в 7-дневен срок от получаване
на акта за отмяна на наложеното наказание,
за което се изготвя индивидуален протокол,
и на служителя се изплаща разликата между
двете оценки.
Чл. 16. До 15-о число на м. август на текущата календарна година и м. февруари на
следващата календарна година утвърдените
протоколи по приложение № 3 се изпращат
на съответните финансови звена за начисляване и изплащане на определеното ДВПР в
служебната дейност. Копие от утвърдения
протокол се съхранява в структурното звено
или структурата, изготвила протокола.
Чл. 17. Служителите, получили оценка 3
„Неприемливи резултати“, не получават ДВПР
за съответния отчетен период.
Чл. 18. Допълнителното възнаграждение
за постигнати резултати се определя за действително отработено време.
Чл. 19. Не се оценяват, съответно не се
определя ДВПР, на служителите, които:

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

1. не са изпълнявали служебна дейност в
продължение на повече от половината работни
дни в рамките на отчетния период, независимо
от основанието;
2. са с наложено през отчетния период дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 6
ЗМВР или по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда;
3. са назначени за стажанти;
4. са изпратени на курс за професионално
обучение с откъсване от работа в присъствена
форма, когато продължителността на обучението е повече от половината работни дни в
рамките на отчетния период;
5. заемат длъжност по срочен договор в
институции или структури на Европейския
съюз или в международни организации в областта на защита на националната сигурност,
противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред въз основа на договори,
по които Република България е страна;
6. участват в мисии извън територията на
страната или изпълняват длъжност в институции или в структури на Европейския съюз
и в международни организации въз основа
на договори, по които Република България
е страна;
7. са временно отстранени от длъжност по
чл. 214 ЗМВР, когато отстраняването е повече от половината работни дни в рамките на
отчетния период;
8. не са работили поради прекратяване на
служебното или трудовото правоотношение,
което е било признато от съда за незаконно;
9. са командировани временно да изпълняват служба в друга администрация повече
от половината работни дни в рамките на
отчетния период.
Чл. 20. При прекратяване на служебното
или трудовото правоотношение служителят
се оценява, ако има действително отработени
не по-малко от половината работни дни за
съответния период.
Чл. 21. Когато в периода от изготвяне на
индивидуалната оценка на постигнатите резултати в служебната дейност до изплащане
на дължимото допълнително възнаграждение
служителят е преназначен в структура на МВР
с друго финансово обслужване, финансовото
звено изготвя удостоверителен документ за
дължимата сума и го изпраща на финансовото
звено в новата месторабота на служителя.
Раздел V
Определяне на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати
Чл. 22. (1) Получената оценка на резултатите от дейността на структурата по чл. 37
ЗМВР е основа за определяне на максималния индивидуален размер на допълнителното
възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5 ЗМВР
за съответния отчетен период за служител от
съответната структура.
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(2) Крайната сума за ДВПР за съответната
оценена структура се определя, както следва:
1. при оценка 6 „Отлични резултати“ – 100 %
от максималната сума за ДВПР за структурата
за съответния отчетен период;
2. при оценка 5 „Много добри резултати“ – 80 % от максималната сума за ДВПР
за структурата за съответния отчетен период;
3. при оценка 4 „Добри резултати“ – 50 %
от максималната сума за ДВПР за структурата
за съответния отчетен период;
4. при оценка 3 „Неприемливи резултати“ – 30 % от максималната сума за ДВПР
за структурата за съответния отчетен период.
Чл. 23. (1) Индивидуалната оценка на
постигнатите резултати в служебната дейност на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1
и 3 и ал. 3 ЗМВР е основа за определяне на
индивидуалния размер на допълнителното
възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5 ЗМВР
за съответния период.
(2) Индивидуалните размери на ДВПР се
определят, както следва:
1. при индивидуална оценка 6 „Отлични
резултати“ – 100 % от максималния индивидуален размер на ДВПР за съответния
отчетен период;
2. при индивидуална оценка 5 „Много
добри резултати“ – 70 % от максималния
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индивидуален размер на ДВПР за съответния
отчетен период;
3. при индивидуална оценка 4 „Добри резултати“ – 40 % от максималния индивидуален
размер на ДВПР за съответния отчетен период.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 178, ал. 2 ЗМВР във връзка с чл. 178, ал. 1,
т. 5 ЗМВР.
§ 2. С тази наредба се отменя Наредба
№ 8121з-468 от 2015 г. за условията и реда
за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 33
от 2015 г.).
§ 3. Формирането на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите по чл. 142,
ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи за първия
отчетен период на 2017 г. се извършва по реда
на тази наредба.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
....................................................................................
(наименование на структурата)
Рег. № ............................., екз. № ...
.......................................... 20...... г.

Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(име, фамилия и подпис)
..............................20... г.

ПРОТОКОЛ
за оценка на резултатите от дейността на .............................................. за ……….. отчетен период на 20.... г.
(структура по чл. 37 ЗМВР)
Брой на служителите
в структурата, подле- Ефективност Ефектив- Спазване Други обстоОценка, предОЦЕНК А
жащи на оценяване, и
на изпълност и
на опре- ятелства, полагана от ръСъгла- на минисопределяне на ДВПР нението на ефикасност делените влияли върху
ководител на
сувана
търа на
за периода
дейностите и на използ- срокове дейността на
структура по
оценка: вътрешнизадачите
на
ваните
реза
изпълструктурата
чл.
37
ЗМВР:
Съобразно зате работи:
сурси
нение
през периода (к2+к3+к4+к5):4
еманата длъж- Брой: структурата
ност:
1

2

3

4

5

6

ДСВО
ДССО
ЛРТП
ОБЩ БРОЙ:

Легенда:
Ефективност на изпълнението на дейностите и задачите на структурата:
 значително преизпълнение за съответния период с необходимото качество – 6;
 преизпълнение за съответния период с необходимото качество – 5;

7

8
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 изпълнение с необходимото качество – 4;
 неизпълнение или изпълнение без спазване на изискванията за качество – 3.
Ефективност и ефикасност на използваните ресурси:
 отлично управление на наличните ресурси – 6;
 много добро управление на наличните ресурси – 5;
 добро управление на наличните ресурси – 4;
 слабо използване или неизползване на наличните ресурси – 3.
Спазване на определените срокове за изпълнение:
 значително преди изтичане на определения срок – 6;
 преди изтичане на определения срок – 5;
 в определения срок – 4;
 със съществено забавяне от определения срок – 3.
Други обстоятелства, повлияли върху дейността на структурата през съответния период:
Комплексност, сложност, актуалност и ресурсна осигуреност на допълнителните задачи; проявена
инициативност, иновативност в подходите и начина на управление и изпълнение на задачите:
 много висока – 6;
 висока – 5;
 нормална – 4;
 ниска – 3.
ОЦЕНКА:
 6 „Отлични резултати“;
 5 „Много добри резултати“;
 4 „Добри резултати“;
 3 „Неприемливи резултати“.
ПРЕДЛАГА: 		

СЪГЛАСУВА:

РЪКОВОДИТЕЛ 		
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР:
НА СТРУКТУРА:		
ГЛАВЕН КОМИСАР
(име, фамилия и подпис)		
(име, фамилия и подпис)
		
АДМИНИСТРАТИВЕН
		
СЕКРЕТАР НА МВР:
			
(име, фамилия и подпис)
		
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
		
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ:
			
(име, фамилия и подпис)

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА“
Рег. № ............................., екз. № ...
.......................................... 20...... г.

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
(име, фамилия и подпис)
..............................20... г.

ПРОТОКОЛ
за определяне на сумите за допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) съобразно
получените оценки на резултатите от дейността на структурите по чл. 37 ЗМВР за ………. отчетен
период на 20.... г.
Общ брой на
служителите
в структурата,
подлежащи на
№ Струко ц е н я в а н е, и
по тура на
определяне на
ред МВР
Д ВП Р з а пе риода от протокол по приложен ие № 1
1

2

Брой служители в
структурата, подлежащи на оценяване, и определяне
на ДВПР за периода, разпределени
съобразно заеманата длъжност от
протокол по приложение № 1

3

4
ДСВО

1.

ДССО
ЛРТП

Крайна сума
% от макОценка
Максимал- за ДВПР за
сималната
на струкна сума за структурата
сума за
турата от
ДВПР за
съобразно
ДВПР за
протокол
структурата оценката є
структурата
по прилоза отчетния
за отчетза отчетния
жение № 1
период
ния период
период
(к.6*к.7)
5

6

7

8

Максимален индивидуален
размер на
ДВПР за 1
служител
съобразно
заеманата
длъжност
9
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Общ брой на
служителите
в структурата,
подлежащи на
№ Струко ц е н я в а н е, и
по тура на
определяне на
ред МВР
Д ВП Р з а пе риода от протокол по приложен ие № 1
2

1

Брой служители в
структурата, подлежащи на оценяване, и определяне
на ДВПР за периода, разпределени
съобразно заеманата длъжност от
протокол по приложение № 1

3
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Крайна сума
% от макОценка
Максимал- за ДВПР за
сималната
на струкна сума за структурата
сума за
турата от
ДВПР за
съобразно
ДВПР за
протокол
структурата оценката є
структурата
по прилоза отчетния
за отчетза отчетния
жение № 1
период
ния период
период
(к.6*к.7)

4

6

5

7

8

Максимален индивидуален
размер на
ДВПР за 1
служител
съобразно
заеманата
длъжност
9

ДСВО
2.

ДССО
ЛРТП
ДСВО

3.

ДССО
ЛРТП

ДИРЕКТОР НА ДПУБ:

(име, фамилия и подпис)
Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
....................................................................................
(наименование на структурата)
Рег. № ............................., екз. № ...
.......................................... 20...... г.

УТВЪРЖДАВАМ:
(Длъжностното лице по чл. 14, ал. 3, 4, 5 или 6)
(име, фамилия и подпис)
..............................20... г.

ПРОТОКОЛ
за индивидуална оценка на резултатите на …....................…………........... за … отчетен период на 20..... г.
(ръководителите на структурни звена/служителите от структура на МВР/звено)

Обем КачестИме,
на
во на
№
прези ме
по ЕГН
извър- извъри фамиред
шената шената
лия
работа работа

1

2

3

4

5

Спазване на
определените
срокове
за изпълнение
6

Максимален инди- Индиви% от
Принос
видуален
дуален
Кори- максиза изразмер на
размер
Индивидугирана малния
пълнеДВПР за на ДВПР
ална оценка индиви размер
ние на
отчетния
за от(к4+к5+к6+к7):4 дуална за отобщите
период от
четния
оценка четния
задачи
протокол
период
период
по прило- (к.10*к.11)
жение № 2
7

8

9

10

11

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Забележка. Сумата в колона 11 се пренася от колона 9 на утвърдения протокол по приложение № 2.
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Легенда:
Обем на извършената работа: Качество на извършената работа: Принос за изпълнение на общите задачи:


съществен – 6;

– отлично – 6;

– съществен – 6;



голям – 5;

– много добро – 5;

– голям – 5;



нормален – 4;

– добро – 4;

– нормален – 4;



недостатъчен – 3.

– незадоволително – 3.

– недостатъчен – 3.

Спазване на определените срокове за изпълнение:

Индивидуална оценка:

 значително преди изтичане на определения срок – 6;

6 „Отлични резултати“;

 преди изтичане на определения срок – 5;

5 „Много добри резултати“;

 в определения срок – 4;

4 „Добри резултати“;

 със съществено забавяне от определения срок – 3.

3 „Неприемливи резултати“.

1. ОЦЕНЯВАЩ РЪКОВОДИТЕЛ: …………......……..
(име и фамилия)
(подпис)
..............................20 ...г.
2. КОНТРОЛИРАЩ РЪКОВОДИТЕЛ: ………………..
(име и фамилия)
(подпис)
..............................20 ...г.
Приложение № 4
към чл. 14, ал. 8
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
....................................................................................
(наименование на структурата)
Рег. № ............................., екз. № ...
.......................................... 20...... г.

ПРОТОКОЛ
за запознаване на служителите на ............................. с индивидуалната оценка за … отчетен период на 20.... г.
(структурно звено)

№
по
ред

Име, презиме и фамилия

Индивидуална
оценка

Подпис на
служителя

Дата на запознаване

1

2

3

4

5

1.
2.
3.

1298

ОЦЕНЯВАЩ РЪКОВОДИТЕЛ: …….........................…………..
(име, фамилия и подпис)
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-311 от 2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на
държавните служители в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „ал. 1, т. 1“
се добавя „и ал. 3“, а думите „и по § 86 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.)“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
1389

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
(ДВ, бр. 100 от 2014 г.)
§ 1. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. За обектите, подлежащи на комплексна проверка, се създава досие, което
се съх ран ява в съо т вет ната РСПБЗН. В
досието се съхраняват:
1. всички административни актове, издадени от органите за ПБЗН;
2 . док у мен т и з а в ложен и т е в о б ек т а
строителни продукти по чл. 19;
3. кореспонденцията (писма, уведомления
и др.) до съответната РСПБЗН във връзка
с предстояща у чебна евакуация, заверени
заповедни книги, както и при затваряне на
отделни у частъци от пътищата за противопожарни цели, извършване на ремонтни
работи, свързани с изк лючване на у частъци
от водопроводната мрежа, възникване на
неизправности и повреди в помпени станции, пожароизвестителна система, система
за гласово оповестяване и пожарогасителна
система, изтичане на вода от пожарните
водоеми или тяхното източване;
4. планове за осигу ряване на пожарната
безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които
временно се променя нивото на пожарната
опасност на обектите.“
§ 2. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „б“ се изменя така:
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„б) дек ларация за характеристиките на
с т рои т ел н и я п род у к т, с та нови ще за до пустимост, издадено от ГДПБЗН – МВР, и
инструкция и информация за безопасност
на български език;“.
2. В т. 2 буква „б“ се изменя така:
„б) дек ларация за характеристиките на
ст рои телни я п род у к т с посочен к лас по
реакция на огън въз основа на протокол за
к ласификаци я – за ст роителни прод у к ти,
за които няма публикуван хармонизиран
европейски стандарт или издадена ЕТО.“
§ 3. В чл. 24, ал. 2 думите „директора и
от заместник-директора на ГДБПЗН – МВР“
се заменят с „директора или от заместникдиректора на ГДБПЗН – МВР“.
§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. А линеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) За обектите и строежите по чл. 2,
ал. 1, т. 4 и чл. 4, т. 7, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване на становище се подава до директора
на ГДПБЗН – МВР.
(3) За обектите и строежите по чл. 2, ал. 2,
т. 4 и чл. 5, т. 10, както и за инвестиционните проекти за тях, искането за издаване
на становище се подава до директорите на
СДПБЗН/РДПБЗН.“
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Становище по чл. 33, ал. 1, т. 4 по
електронен път се издава след подаване на
искане по реда на чл. 29 А ПК чрез А втоматизираната информационна система за
предоставяне на електронни административни услуги от МВР от заинтересованото или
упълномощеното от него лице до директора
на СДПБЗН/РДПБЗН.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 5. В чл. 38 се правят следните допълнения:
1. В а л. 1 след д у мите „директора на
ГДПБЗН – МВР“ се добавя „или оправомощени от него длъжностни лица“.
2. В а л. 2, изречение п ърво след д у ми т е
„о т нача лника на РСПБЗН“ се добавя „и ли
от директора на СДПБЗН/РДПБЗН, когато
искането е подадено чрез Автоматизираната
информац ионна сист ема за п редоставяне
на елек т рон н и а д м и н ис т рат и вн и ус л у г и
о т МВР“.
§ 6. Приложение № 24 към чл. 33, ал. 1,
т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 24
към чл. 33, ал. 1, т. 1

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Рег. № ............., екз. № .......
.................................... 201... г.
ДО
__________________________________________
(име, фамилия, длъжност)
__________________________________________
(наименование на обекта)
ул.______________________________________
гр. (с.) ___________________________________
По вх. № ....../........201... г.
СТАНОВИЩЕ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ
на основание чл. 125, ал. 1, т. 9 ЗМВР и чл. 143 ЗУТ
НА: ___________________________________________________________________________________________________
(фаза на проектиране – идеен, технически, работен проект)
ОБЕКТ: ______________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес на обекта)
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ______________________________________________________________________________________
(собственик, наемател, наименование
на фирмата, лицето, адрес)
ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: ________________________________________________________________________________
(описват се представените части
от проектната документация)
АРХИТЕКТУРНА: ___________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
КОНСТРУКТИВНА: _________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
ЕЛЕКТРО: ___________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
В и К: ________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
ОВК: _________________________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
ТЕХНОЛОГИЧНА:____________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ: ________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
ДРУГИ ЧАСТИ: ______________________________________________________________________________________
(кратко описание и съответствие с изискванията
на нормативните актове за ПБ)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата
и нормите за пожарна безопасност.
Становището се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.
Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи становището влиза в
сила от деня на издаването му.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:_______________________________
(име, фамилия, подпис и печат)“
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§ 7. Приложение № 26 към чл. 33, ал. 1, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 26
към чл. 33, ал. 1, т. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖ АРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
СТОЛИЧНА/РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – ....................................................
Рег. № ............., екз. № .......
.................................... 201... г.
ДО
__________________________________________
(име, презиме, фамилия)
ул.______________________________________
гр. (с.) ___________________________________
По вх. № ....../........201... г.
С Т А Н О В И Щ Е
за допускане/недопускане на земеделска техника до участие в жътвена кампания
На основание чл. 125, ал. 1, т. 3 ЗМВР, чл. 33, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за осъществяване
на държавен противопожарен контрол във връзка с подадено искане с горецитирания входящ номер:
1. ДОПУСК АМ до участие в жътвена кампания за 20.... г. следната земеделска техника:
№

Вид на
земеделската техника

Регистрационен
(инвентарен) номер

Преминат технически преглед
вид на прегледа

дата на извършване на
прегледа

Подлежи
на следващ
технически
преглед до:

Вид и брой на пожаротехническите средства
и искрогасителите, с
които е оборудвана
техниката в съответствие с приложение № 2 от Наредба
№ 8121з-968 от 2014 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване
на дейности в земеделските земи (ДВ,
бр. 105 от 2014 г.)

1.
2.
3.
4.
5.
Собственост на ___________________________________________________________________________________
(наименование на физическо/юридическо лице)
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2. НЕ ДОПУСК АМ до участие в жътвена кампания за 20.... г. следната земеделска техника:
№

Вид на земеделската
техника

Регистрационен (инвентарен) номер

Преминат технически преглед
вид на прегледа

дата на извършване на
прегледа

Подлежи
на следващ
технически
преглед до:

Несъответствия на
пожаротехническите
средства и/или искрогасителите, с които е
оборудвана техниката
с изискванията, регламентирани в приложение № 2 от Наредба
№ 8121з-968 от 2014 г.
за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване
на дейности в земеделски земи (ДВ, бр. 105
от 2014 г.)

1.
2.
3.
4.
5.
Собственост на ___________________________________________________________________________________
(наименование на физическо/юридическо лице)
Становището се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН, с изключение на случаите, при които становището е издадено по
електронен път.
Становището може да се оспори по административен ред пред по-горестоящия административен
орган_________________________________________________________________________________________________
(посочва се по-горестоящият административен орган)
чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на
АПК.
Становището може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. _________________________, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК:____________________________
(име, фамилия и подпис)
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Становището е валидно за периода на жътвената кампания, за която е издадено.
2. Становището се издава на база извършена проверка на подадено искане и приложени към него
документи.“

Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Пламен Узунов
1420
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41 от 2009 г. за документите и реда
за съставянето им при пътнотранспортни
произшествия и реда за информиране между
Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Информационния
център към Гаранционния фонд (обн., ДВ,
бр. 8 от 2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г.)
§ 1. В заглавието думите „Информационния център към“ се заличават.
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
документите, редът за тяхното съставяне
и редът за обмен на информаци я меж ду
Министерството на вътрешните работи и
Гаранционния фонд за наст ъпили пътнотранспортни произшествия (ПТП).
(2) С тази наредба се определят и съдържанието на регистъра на ПТП по чл. 571,
а л. 1, т. 9 от Кодекса за заст раховането,
форматът и редът за предоставяне на информация в него, както и условията и редът за
предоставяне на информация на органите
на Министерството на вътрешните работи
за причинените ПТП и за участниците в
тях, които са документирани с двустранни
констативни протоколи.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „с цифров фотоапарат“
се заменят с „в електронен формат“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Информацията по ал. 2 се предава на
Гаранционния фонд по реда на чл. 7, ал. 1 и
се съхранява за срок до 3 месеца в автоматизирана информационна система на МВР.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Когато при произшествието са причинени само материа лни щет и и меж д у
участниците в произшествието има съгласие
относно обстоятелствата, свързани с него,
те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП – приложение
№ 3. Двустранен протокол не се попълва
при условие, че има съмнение, че участник
в произшествието е под въздействието на
алкохол и/или наркотични вещества или тех
ни аналози или не притежава необходимите
права за управление на моторно превозно
средство.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ежедневно застрахователите изпращат информаци я до Гаранционни я фон д
за произшествията, документирани с дву-
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странен констативен протокол, във формат
и по образец, приети от управителния съвет на Гаранционния фонд и утвърдени от
заместник-председател я на Комиси ята за
финансов на дзор, ръководещ у п равление
„Заст рахователен надзор“. Към информацията по изречение първо се предоставят и
копия в електронен формат на двустранните
констативни протоколи.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „повреди на“ се добавя
„моторно превозно средство“, а съкращението
„МПС“ се поставя в скоби.
2. В т. 4 след думите „друго ППС“ се
поставя запетая и се добавя „освен когато
повредите са причинени в резултат на пътнотранспортно произшествие с един участник
и МПС не е в състояние да се придвижи на
собствен ход;“.
§ 6. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Ежедневно по електронен път
чрез защитен канал МВР предоставя на Гаранционния фонд данни за:
1. вид и номер на съставения протокол
по чл. 2, ал. 1, т. 1 или 2, както и дата и
час на съставяне;
2. снимките по чл. 2, ал. 2;
3. дата на ПТП;
4. място на ПТП;
5. данни за МПС, участвали в ПТП, и
за техните водачи, като за всяко МПС се
посочва:
а) регистрационен номер;
б) номер на рама (шаси);
в) имена, дата на раждане и идентификатор
(ЕГН/ЛНЧ/номер на документ за самоличност и държава на издаването му) на водача;
г) свидетелство за управление на МПС и
данни за неговата валидност;
д) данни за употреба на алкохол от водача;
е) данни за употреба на наркотични вещества или техни аналози от водача;
ж) данни за взето административно отношение към участника в ПТП;
6. данни за задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилис
тите към датата и часа на настъпване на
ПТП за всяко МПС според документите,
предоставени от водачите;
7. имена, адрес, идентификатор (ЕГН/
ЛНЧ/номер на документ за самоличност и
държава на издаването му), адрес и телефон
на пострадалите лица.
(2) След съставянето му констативният
протокол за ПТП с пост рада ли лица по
чл. 2, ал. 1, т. 1 се предоставя на Гаранционния фонд в цифров формат и се прилага
към записа в регистъра на ПТП по номера

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

на протокола. Когато протоколът за ПТП с
материални щети по чл. 2, ал. 1, т. 2 е генериран от автоматизирана информационна
система, той се предоставя на Гаранционния
фонд заедно с информацията по ал. 1. Когато протоколът за ПТП с материални щети
по чл. 2, ал. 1, т. 2 е съставен на ръка, се
прилага изречение първо.
(3) Данните по ал. 1 и 2 се предоставят от
МВР във формат съгласно съвместен протокол, подписан от представители, определени
от министъра на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и управителния
съвет на Гаранционния фонд. В съвместния
протокол се определя и начинът за достъп
при подаването на данните.
(4) Гаранционният фонд съхранява информацията, получена по ал. 2, в срока съгласно
Кодекса за застраховането.
(5) Управителният съвет на Гаранционния
фонд приема правила за архивиране, съхранение, информиране на застрахователите и
предоставянето им на достъп до базите данни, създадени на основата на информацията
по ал. 1 и 2, и ги предоставя за одобрение
на заместник-председателя на Комисията
за финансов надзор, ръководещ управление
„Застрахователен надзор“.“
§ 7. В чл. 8 думите „по реда на чл. 288б“
се заменят с „по реда на чл. 560“.
§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Регистърът на ПТП по чл. 571,
ал. 1, т. 9 КЗ съдържа информация, както
следва:
1. вид и номер на документа по чл. 2;
2. дата на ПТП;
3. място на ПТП;
4. данни за МПС, участвали в ПТП, и
за техните водачи, като за всяко МПС се
посочва:
а) регистрационен номер;
б) номер на рама (шаси), когато се съдържа в документа по чл. 2;
в) имена, дата на раж дане и идентификат ор (ЕГ Н/ЛНЧ/номер на док у мен т за
самоличност и държава на издаването му,
когато се съдържат в документа по чл. 2)
на водача;
г) свидетелство за управление на МПС
и данни за неговата валидност на водача,
когато информация за това се съдържа в
документа по чл. 2;
д) данни за употреба на алкохол от водача;
е) данни за употреба на наркотични вещества или техни аналози от водача;
ж) данни за взето административно отношение към участника в ПТП;
5. данни за задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилис
тите към датата и часа на настъпване на
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ПТП за всяко МПС според документите,
предоставени от водачите;
6. имена, адрес, идентификатор (ЕГН/
ЛНЧ/номер на документ за самоличност и
държава на издаването му), адрес и телефон
на пострадалите лица;
7. цифровите формати на документите
по чл. 2.
(2) Информацията по ал. 1 се събира по
реда на чл. 5, ал. 4 и чл. 7, ал. 3.
(3) Гаранционният фонд предоставя на
МВР достъп до информацията по ал. 1 във
формат по образец и през интерфейс, определени със съвместния протокол по чл. 7,
ал. 3. В съвместния протокол се определя
и начинът за дост ъп при подаването на
данните.“
§ 9. В § 1 о т п реход н и т е и за к л юч ителните разпоредби думите „във връзка с
чл. 294, ал. 7 от Кодекса за застраховането“
се заменят с „във връзка с чл. 487, ал. 4
и чл. 574, ал. 3, т. 3 и ал. 5 от Кодекса за
застраховането“.
§ 10. В приложение 1 към чл. 3, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В частта „УЧАСТНИК 1“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) първото съкращение „ЕГН“ се заменя
с „ИДЕНТИФИК АТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)“;
б) след втория ред „А ДРЕС: гр./с.“ се
пост авя ред „телефон .....................“;
в) след реда, който започва с думата „Алкохол“, се добавя нов ред „Нарк. вещество/
аналози ..................“.
2. В частта „УЧАСТНИК 2“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) първото съкращение „ЕГН“ се заменя
с „ИДЕНТИФИК АТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)“;
б) след втория ред „А ДРЕС: гр./с.“ се
поставя ред „телефон ........................“;
в) след реда, който започва с думата „Алкохол“, се добавя нов ред „Нарк. вещество/
аналози ..................“.
3. В частта „УЧАСТНИК 3“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) с ък ра щен ие т о „ЕГ Н“ с е з а мен я с
„ИДЕНТИФИК АТОР (ЕГН, ЛНЧ, ЕИК)“;
б) след реда „вх., ет., ап.“ се поставя ред
„телефон......................“.
4. В частта „ПОСТРАДАЛИ“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) н а в с я к ъ д е с е з а л и ч а в а т д у м и т е
„НА ...... г.“;
б) навсякъде след „ЕГН“ се поставят графи
„адрес ...................“ и „телефон ......................“.
5. В частта „ВЗЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
УЧАСТНИК“ се заличава „08 г.“.
§ 11. Приложение № 2 към чл. 4 се изменя така:

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

„Приложение № 2
към чл. 4
Приложение №2 към чл.4

М И Н И С Т Е Р С Т В О НА В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е

РАБОТИ

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП № 000000

Рег. №..................

ДНЕС……………........…..В………….....ПОДПИСАНИЯТ……………………………………………………………………………………...............…………
дата

час

име, фамилия

……………………………………………………………………СДВР/ОДМВР……………………….СЪСТАВИХ ПРОТОКОЛ ЗА ПТП
длъжност в отдел/сектор ПП (РУ-МВР)
НА………................……В…….....……В (НА).............................................................................................................................................................
дата

час

град/село, бул./ул., №, кръстовище между бул./ул. (път, №, км.м);

........................................ОБЩИНА……..................………………КООРДИНАТИ: ШИРИНА....................................ДЪЛЖИНА.............................
УЧАСТНИЦИ В ПТП

УЧАСТНИК 1

УЧАСТНИК 2

№

ВИД РЕГ. № / РЕГ.№ / ДЪРЖ. / ВИД ППС

№

СВИД. ЗА РЕГ. СЕРИЯ, № / ВАЛИДНОСТ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

№ РАМА (ШАСИ)
МАРКА – МОДЕЛ
ВИД ПРЕВОЗ / ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ С

ВИД ПРЕВОЗ

ДОПУСТИМА МАКСИМАЛНА МАСА

МАСА (Т)

ДА

ВАЛИДЕН ГТП

ВИД ПРЕВОЗ

НЕ

МАСА (Т)

ДА

РЕМАРКЕ РЕГ. № (ППС) / ГТП

ДА

НЕ

НЕ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,

СОБСТВЕНИК

ФАМИЛИЯ (ФИРМА)
ЕГН (ЕИК, БУЛСТАТ) / ДЪРЖАВА

ГР. (С.)

АДРЕС

ГР. (С.)

ЖК

ЖК

БУЛ.(УЛ.)

БУЛ.(УЛ.)

БЛ. №

ВХ.

ЕТ.

АП.

БЛ. №

ВХ.

ЕТ.

АП.

ВХ.

ЕТ.

АП.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ
ФАМИЛИЯ

ВОДАЧ / ДРУГ УЧАСТНИК

ЕГН / НАЦИОНОСТ / КОД НА УЧ.

АДРЕС

ГР. (С.)

ГР. (С.)

ЖК

ЖК

БУЛ.(УЛ.)

БУЛ.(УЛ.)

БЛ. №

ВХ.

ЕТ.

АП.

БЛ. №

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ
СВИД. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТ

№

ВАЛИДНО

НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА / АНАЛОЗИ

ДА НЕ

АЛКОХОЛ

ДА НЕ

НЕ

ДА

№

ВАЛИДНО

ДА

НЕ

ДА НЕ
<0,5

0,5-1,2

>1,2

ТАЛОН КРЪВНА ПРОБА

ДА НЕ ДА НЕ

<0,5

0,5-1,2

ТАЛОН КРЪВНА ПРОБА

>1,2

ДА НЕ

ЗАСТРАХ. "ГРАЖД. ОТГОВОРНОСТ" В
ДА

ПОЛИЦА № / ВАЛИДНОСТ
3
ВИДИМИ ЩЕТИ НА МПС

ДА

7

8

3

9

2

5

6

10

1

2
1

НЕ

4

4

7

8

5

6

10

НЕ

9

.......................................................................................................................................................................
ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ

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

БРОЙ СНИМКИ

СХЕМА НА ПТП

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИЧИНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПТП, ИЗВЪРШЕНИ МАНЕВРИ, ДРУГИ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ЧАС И МИН НА РЕГИСТРИРАНЕ
НА ПТП

ДВИЖЕНИЕ
ШИРОЧИНА НА ПЛАТНОТО

ВИД НА ПТП

БРОЙ ЛЕНТИ ЗА ДВИЖЕНИЕ
ПЪТНО ПЛАТНО

СХЕМА НА ПТП
СЪСТОЯНИЕ НА ВРЕМЕТО

ШИРОЧИНА НА БАНКЕТА

ПЛАН И ПРОФИЛ НА ПЪТЯ

ПЪТНО ПОКРИТИЕ

МЯСТО НА ПТП

СЪСТОЯНИЕ НА ПОКРИТИЕ

ХАРАКТЕРНО МЯСТО

ОСВЕТЛЕНИЕ

РЕГУЛИРАНЕ
ПЪТНИ УСЛОВИЯ
БРОЙ УЧАСТВАЛИ ППС
ПРИЧИНА ЗА ПТП
НАРУШЕНИЯ
УЧАСТНИК 1

УЧАСТНИК 2

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ
УЧАСТНИК 1

УЧАСТНИК 2

ПОСЕТЕНО НА МЯСТО

ДА

НЕ

СВИДЕТЕЛ 1…………………………………………………………………………………………………………………….......

ПРЕПИСКА №………………./…………………..

име, презиме
……………………...........…………...........……………...........………….......…
ЕГН

ВЗЕТО АДМИНИСТРАТИВНО ОТНОШЕНИЕ

фамилия
АДРЕС:................................................................................................................................................................................................

АКТ

име, презиме

фамилия
АДРЕС:................................................................................................................................................................................................
УЧАСТНИК 2

АЛ.

Т.

Б. П.

С

№

С

№

УЧАСТНИК 2

……………………...........…………...........……………...........………….......…
ЕГН

ПОДПИС: УЧАСТНИК 1

ЧЛЕН

КЪМ
УЧАСТНИК 1

СВИДЕТЕЛ 2………………………………………………………………………………………………………...………………

СЪСТАВИЛ:

“

АКТ

§ 12. В приложение № 3 към чл. 5, ал. 1 в позиция № 12 „Обстоятелства“, в т. 14 думите
„при обратен завой“ се заменят с „при движение на заден ход“.
Заключителна разпоредба
§ 13. Наредбата е приета с Решение № 166-Н от 13.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор.
Министър на вътрешните работи:
Пламен Узунов
Председател на Комисията за финансов надзор:
Карина Караиванова
1320
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на Схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „тераси“ и „буферни
ивици“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и буферните ивици“ се
заличават.
§ 2. Член 7 се отменя.
§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. живи плетове или обрасли с дървесна
растителност ивици с широчина до 10 м и
дървета в редица с корона с диаметър не помалък от 4 м; разстоянието между короните
не надхвърля 5 м;“.
2. Точки 2, 3, 6 и 7 се отменят.
§ 4. Член 9 се отменя.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 след думите „млади
земеделски стопани“ се поставя запетая и се
добавя „при кандидатстване за първи път по
схемата или при промяна на обстоятелствата,“.
§ 6. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите за подпомагане по схемата
по ал. 1 предоставят:
1. сертификат, издаден при условията и
по ред, определен от Закона за посевния и
посадъчния материал, за сортовете, вписани в
Сортовата листа на Република България, или
документ/етикет, издаден от съответната служба на държавата членка, за сортовете, вписани
в Общия каталог на сортовете от земеделски
растителни видове, публикуван в Официален
вестник на Европейския съюз – при подаване
на заявлението за подпомагане;
2. сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция от културата памук,
а когато са производители и преработватели едновременно, могат да предоставят и складови
разписки до 1 декември на годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (ДФЗ – РА), по постоянен адрес на
кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или
едноличен търговец. Документите се подават
лично или чрез представител, упълномощен
с нотариално заверено пълномощно.“
§ 7. Членове 18 и 19 се изменят така:
„Чл. 18. Прилагат се следните схеми за
обвързано с производството подпомагане:
1. схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
2. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
3. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни);
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4. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
5. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
6. схема за обвързано подпомагане за овцемайки и/или кози-майки в планински райони
(10 – 49 животни);
7. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен
контрол;
8. схема за обвързано подпомагане за
биволи;
9. схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
10. схема за обвързано подпомагане за
плодове (сливи и десертно грозде);
11. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (основна група);
12. схема за обвързано подпомагане за
оранжерийни зеленчуци;
13. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (зеле, дини и пъпеши);
14. схема за обвързано подпомагане за
протеинови култури.
Чл. 19. (1) Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за млечни крави
имат земеделски стопани, които отглеждат в
стопанството си 10 и повече млечни крави,
които са с предназначение за производство
на мляко.
(2) Заявените за подпомагане животни по
схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка
на всяко ухо, одобрена от Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв
идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
4. имат индивидуални паспорти съгласно
изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко
80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да са реализирали
количества мляко и/или млечни продукти в
еквивалент мляко, съответстващи най-малко
на 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и
най-малко на 2000 кг мляко на млечна крава
за животните в останалите стопанства за периода от 1 октомври на предходната година до
30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Помощта по схемата по ал. 1 се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане по
схемата животно в стопанството.
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(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1
се определя на брой допустими за подпомагане
животни, за които земеделските стопани са
реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени
доказателства за тази реализация.“
§ 8. Създават се чл. 19а и 19б:
„Чл. 19а. (1) Право на подпомагане по
схемата за обвързано подпомагане за млечни
крави под селекционен контрол имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството
си 20 и повече млечни крави от една порода
под селекционен контрол с предназначение
за производство на мляко.
(2) Заявените за подпомагане животни по
схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка
на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв
идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1,
т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно
чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
5. са вписани в Главния раздел на родословна книга съгласно Регламент (ЕС) 2016/1012 на
Европейския парламент и на Съвета от 8 юни
2016 г. относно зоотехнически и генеалогични
условия за развъждане, търговия и въвеждане
в Съюза на чистопородни разплодни животни, хибридни разплодни свине и зародишни
продукти от тях, за изменение на Регламент
(ЕС) № 652/2014 и директиви 89/608/ЕИО и
90/425/ЕИО на Съвета и за отмяна на определени актове в областта на развъждането на
животни (OB L 171, 29 юни 2016 г.), наричан
по-нататък „Регламент относно разплодните
животни“;
6. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6
от Закона за животновъдството;
7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по
чл. 26а, ал. 2 от Закона за подпомагане на
земеделските производители (ЗПЗП).
(3) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни
от деня, следващ последния ден за подаване
на заявленията за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да са реализирали
количества мляко и/или млечни продукти в
еквивалент мляко, съответстващи най-малко
на 4000 кг мляко на млечна крава, с изключение на кравите от застрашените от изчезване
породи съгласно приложение № 6, за периода от 1 октомври на предходната година до
30 септември на годината на кандидатстване.
(5) Условията по ал. 2, т. 5 и 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за
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идентификация и регистрация на животните
на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по ал. 1
се определя на брой допустими за подпомагане
животни, за които земеделските стопани са
реализирали минималното количество мляко, определено по ал. 4, и са предоставени
доказателства за тази реализация.
Чл. 19б. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за млечни
крави в планински райони (5 – 9 животни)
имат земеделски стопани, които отглеждат в
стопанството си от 5 до 9 (включително) крави
с предназначение за производство на мляко
и чиито стопанства са в планински район.
(2) Заявените за подпомагане животни по
схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка
на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв
идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1,
т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно
чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените млечни крави най-малко
80 дни от деня, следващ последния ден за
подаване на заявленията за подпомагане.
(4) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя въз основа на броя заявени и допустими за подпомагане животни в
стопанството.“
§ 9. Членове 20 и 21 се изменят така:
„Чл. 20. (1) Право на подпомагане по
схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници имат земеделски
стопани, които отглеждат в стопанството си
пет и повече месодайни крави и/или юници
с предназначение за производство на месо.
(2) Заявените за подпомагане животни по
схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка
на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв
идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1,
т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно
чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД.
(3) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да продължат да
отглеждат заявените месодайни крави и/или
юници най-малко 80 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявленията
за подпомагане.
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(4) В стопанството на земеделските стопани,
кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са
регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,4 телета на допустимо за
подпомагане по схемата животно за периода
от 1 октомври на предходната година до 30
септември на годината на кандидатстване.
(5) Помощта по схемата по ал. 1 се изплаща до 250-ото допустимо за подпомагане по
схемата животно в стопанството.
(6) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено
условието по ал. 4.
Чл. 21. (1) Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за месодайни крави
под селекционен контрол имат земеделски
стопани, които оглеждат в стопанството си
20 и повече месодайни крави от една порода
под селекционен контрол с предназначение
за производство на месо.
(2) Заявените за подпомагане животни по
схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка
на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв
идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти съгласно
изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;
5. са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията
на Регламента относно разплодните животни;
6. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6
от Закона за животновъдството;
7. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по
чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
(3) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни
от деня, следващ последния ден за подаване
на заявленията за подпомагане.
(4) В стопанството на земеделските стопани,
кандидати по схемата по ал. 1, трябва да са
регистрирани новородени телета, съответстващи най-малко на 0,5 телета на допустимо за
подпомагане по схемата животно за периода
от 1 октомври на предходната година до 30
септември на годината на кандидатстване.
(5) Условията по ал. 2, т. 5 и 6 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за
идентификация и регистрация на животните
на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които е изпълнено
условието по ал. 4.“
§ 10. В чл. 22 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Право на подпомагане по схемата за
обвързано подпомагане за овце-майки и/
или кози-майки в планински райони (10 – 49
животни) имат земеделски стопани, чиито
стопанства са в планински райони и в тях
се отглеждат:“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявените за подпомагане по схемата
по ал. 1 животни трябва да:
1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно
средство за идентификация – за животните,
родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните,
родени преди 31.12.2009 г.;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД.“
3. В ал. 3 думите „Земеделският стопанин
трябва да продължи да отглежда“ се заменят
със „Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя въз основа на броя на заявените и допустими за подпомагане животни
в стопанството.“
§ 11. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки
и/или кози-майки под селекционен контрол
имат земеделски стопани, които отглеждат в
стопанството си:
1. 50 и повече овце-майки под селекционен
контрол от една порода, и/или
2. 20 и повече кози-майки под селекционен
контрол от една порода.
(2) Заявените за подпомагане животни по
схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно
средство за идентификация – за животните,
родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните,
родени преди 31.12.2009 г.;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно чл. 132, ал. 1,
т. 8 ЗВД.
4. са с доказан произход;
5. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6
от Закона за животновъдството;
6. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при контрола по
чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП.
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(3) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да продължат да
отглеждат заявените овце-майки и/или козимайки най-малко 80 дни от деня, следващ
последния ден за подаване на заявленията
за подпомагане.
(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, трябва да отговарят на
следните условия:
1. да са реализирали количества мляко и/
или млечни продукти в еквивалент мляко,
съответстващи най-малко на 70 кг на овцамайка и/или коза-майка от млечните породи
съгласно приложение № 7, за периода от 1
октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване;
2. в стопанството на земеделския стопанин
да са регистрирани приплоди от допустимите животни от породи, ползвани за месо,
съгласно приложение № 7, съответстващи
най-малко на 1 приплод на овца-майка и/или
коза-майка, за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината
на кандидатстване;
3. точки 1 и 2 не се прилагат за допустимите животни от автохтонни породи съгласно
приложение № 7.
(5) Условията по ал. 2, т. 4 и 5 се проверяват и отбелязват от ИАСРЖ в системата за
идентификация и регистрация на животните
на БАБХ.
(6) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските
стопани са изпълнили условията по ал. 4.“
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявените за подпомагане животни по
схемата по ал. 1 трябва да:
1. са идентифицирани с по една ушна марка
на всяко ухо, одобрена от БАБХ, с еднакъв
идентификационен номер;
2. са въведени в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ;
3. са вписани в регистъра на животните в
животновъдния обект съгласно изискванията
на чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД;
4. имат индивидуални паспорти за идентифициране съгласно изискванията на чл. 132,
ал. 1, т. 9 ЗВД.“
2. В ал. 3 думите „Земеделският стопанин
трябва да продължи да отглежда“ се заменят
със „Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на
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400 кг мляко на допустимо животно, за периода от 1 октомври на предходната година до
30 септември на годината на кандидатстване.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане животни, за които земеделските
стопани са изпълнили условието по ал. 4.“
§ 13. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „Лицата,
които кандидатстват по схемите по чл. 18,
т. 1 – 6“ се заменят със „Земеделските стопани – кандидати по схемите по чл. 18, т. 1 – 8“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подпомагане по схемите по чл. 18,
т. 1 – 8 се изплаща и когато кандидатите са
преместили част или всички от заявените за
подпомагане животни или животните, с които
са ги заменили по реда на ал. 1, в животновъден обект – пасище, отговарящ на условията
по съответната схема, регистриран на името
на земеделския стопанин и това е отразено
в системата за идентификация и регистрация
на животните на БАБХ.“
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „т. 1 – 5“ се заменят с „т. 1 – 7“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Животните, заявени за подпомагане
по схемата за преходна национална помощ за
овце-майки и/или кози-майки, не са допустими за подпомагане по схемата за обвързано
подпомагане за овце-майки и кози-майки под
селекционен контрол.
(3) Животните, заявени за подпомагане по
схемата за обвързано подпомагане за овцемайки и кози-майки под селекционен контрол,
не са допустими за подпомагане по схемата
за преходна национална помощ за овце-майки
и/или кози-майки.“
§ 15. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) През периода на прилагане на
схемите по чл. 18, т. 1, 2, 4 и 5 считано от
2015 г. (включително) се изплаща финансова
помощ за допустими животни само по едно
направление – млечно или месодайно.
(2) При прилагане на схемата по чл. 18,
т. 3 се изплаща финансова помощ за допустими крави с предназначение за производство
на мляко.
(3) При промяна на предназначението на
животно, заявено към първата година на
кандидатстване по схемите за обвързано с
производството подпомагане или породата по
схемата по чл. 18, т. 7, то се счита за животно
с нередност по схемите.
(4) В случай че при осъществяване на
контрола по чл. 26а, ал. 2 ЗПЗП при проверка на крави и биволи ДФЗ – РА, установи
несъответствия във връзка със системата за
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идентификация и регистрация на БАБХ, които се отнасят до грешни данни в регистъра
по чл. 132, ал. 1, т. 8 ЗВД или паспортите на
животните, при две последователни проверки
за период от 24 месеца, животните се считат
за животни с нередност.“
§ 16. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Реализацията на количествата мляко по чл. 19, 19а, 23 и 24 се доказва със:
1. фактури, издадени от земеделския стопанин за доставки на първи изкупвачи на мляко, с които има регистрирани договори за
доставки в ДФЗ – РА – когато земеделският
стопанин е търговец по смисъла на чл. 1 от
Търговския закон;
2. приемно-предавателни протоколи за
доставки с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от
Закона за счетоводството, издадени от първи
изкупвачи на мляко, с които земеделският
стопанин има договори за доставки, регистрирани в ДФЗ – РА – когато земеделските
стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица;
3. фактури за реализирани доставки – когато земеделските стопани доставят на търговци
в други държави – членки на Европейския
съюз;
4. фактури и/или касови бележки за директни продажби на мляко и/или млечни
п род у к т и – когат о земеделск и т е с т опа ни
са регистрирани или вписани по Наредба
№ 26 от 2010 г. за специфичните изисквания
за директни доставки на малки количества
суровини и храни от животински произход
(ДВ, бр. 84 от 2010 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 26 от 2010 г.“;
5. фактури и/или фискални касови бележки,
издадени от фискално устройство, за реализирани млечни продукти – когато земеделският
стопанин е със затворен цикъл на производство
и има регистрирано млекопреработвателно
предприятие по чл. 12 от Закона за храните;
6. п риемно-п редавателни п ротоколи с
реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за
преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие;
7. фактури и/или касови бележки за директно продадено сурово мляко от земеделския
стопанин на други земеделски стопани за
изхранване на животните – когато земеделският стопанин е вписан като производител
на мляко, предназначено за изхранване на
животни в други стопанства в публичния
списък на регистрираните земеделски стопани,
които извършват дейности на ниво първично производство на фуражи и свързаните с
това дейности, съгласно чл. 5, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г.
за определяне на изискванията за хигиена
на фуражите (ОВ L 35 от 8 февруари 2005 г.).
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(2) Документите по ал. 1 трябва да са с
дата на издаване в периода от 1 октомври на
предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване и се представят
в срок от 5 до 30 октомври на годината на
кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ – РА по постоянен адрес на
кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или
едноличен търговец. Документите се подават
лично или чрез представител, упълномощен
с нотариално заверено пълномощно.
(3) Българската агенция по безопасност на
храните предоставя на ДФЗ – РА на 1 октомври в годината на кандидатстване следните
актуални списъци и регистри за определяне
на директни продажби:
1. списък с одобрените предприятия за
търговия с храни от животински произход с
държави членки – Секция IX Млечни продукти;
2. обекти, регистрирани съгласно чл. 1, т. 1
от Наредба № 26 от 2010 г.;
3. обекти, регистрирани в съответствие с
чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.;
4. списък на земеделските стопани, регистрирани съгласно условията на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (ДВ,
бр. 10 от 1999 г.) и подали декларация като
производители на първични фуражи.
(4) При превръщане на млякото от обем
ни в тегловни единици и при определяне
на млечния еквивалент за млечни продукти се
прилага методиката съгласно приложение № 8.
(5) Кандидатите по схемите по чл. 19,
19а, 23 и 24 удостоверяват реализираните
количества мляко и/или млечни продукти в
еквивалент мляко, като представят декларация
и опис на документите по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
В декларацията кандидатите отбелязват по
коя схема за подпомагане е представен всеки
документ по ал. 1.
(6) Документите по ал. 1 могат да бъдат
предоставени от ДФЗ – РА за проверка от
Националната агенция за приходите.
(7) Държавен фон д „Земеделие“ – РА ,
установява приплодите от ж ивотните по
чл. 20, 21 и 23 чрез проверка в системата за
идентификация и регистрация на животните
на БАБХ за периода от 1 октомври на пред
ходната година до 30 септември на годината
на кандидатстване.“
§ 17. Членове 28 и 29 се изменят така:
„Чл. 28. (1) Министърът на земеделието
и храните определя със заповед размера на
плащането за едно допустимо животно по
схемите по чл. 18, т. 1 – 8.
(2) Министърът на земеделието и храните
определя размера на плащането по схемите
по чл. 18, т. 2, 5 и 8, като прилага модулиран
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размер на подпомагането: за първите 250
(включително) допустими животни на всички
стопанства и за над 250-ото допустимо животно
при спазване на съотношението между двата
размера на подпомагане: 1,25:1.
(3) Министърът на земеделието и храните
определя размера на плащането по схемата по чл. 18, т. 7, като прилага модулиран
размер на подпомагането: за първите 300
(включително) допустими животни и за над
300-ото допустимо животно при спазване
на съотношението между двата размера на
подпомагане: 1,25:1.
(4) Заповедта по ал. 1 се публикува на
интернет страниците на Министерството на
земеделието и храните и на ДФЗ – РА.
Чл. 29. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за плодове
имат земеделските стопани на територията на
цялата страна, които стопанисват минимум
0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за
подпомагане площи с плодове от следните
видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши,
кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови
и нектарини.
(2) Заявените площи от кандидатите по
схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане,
когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. отговарят на условията за подпомагане
по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. през годината на заявяване е получен и
реализиран на пазара добив от заявените за
подпомагане култури съгласно приложение
№ 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото
земеделските стопани са реализирали количество плодове по ал. 2, т. 3 и са представили
доказателства за това.
(4) Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и
плащане с по-нисък размер за допустимите за
подпомагане площи над 30-ия ха. Съотношението между двата размера на подпомагането
е 1,5:1.“
§ 18. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Право на подпомагане по
схемата за обвързано подпомагане за сливи и
десертно грозде имат земеделски стопани на
територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха (заедно или поотделно)
допустими за подпомагане площи със сливи
и/или десертно грозде.
(2) Заявените площи от кандидатите по
схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане,
когато:
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1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. отговарят на условията за подпомагане
по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
3. през годината на заявяване е получен и
реализиран на пазара добив от заявените за
подпомагане култури съгласно приложение
№ 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото
земеделските стопани са реализирали количество плодове по ал. 2, т. 3 и са представили
доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, получават завишено плащане
на площ за първите до 30 хектара, за които
имат право на подпомагане, и плащане с понисък размер за допустимите за подпомагане
площи над 30-ия ха. Съотношението между
двата размера на подпомагането е 1,5:1.“
§ 19. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци
имат земеделски стопани на територията на
цялата страна, които стопанисват минимум
0,5 ха допустими за подпомагане площи със
зеленч у ци – полско производство (заедно
или поотделно), от следните видове култури: домати, пипер, краставици, корнишони,
лук – кромид зрял, патладжан, моркови, чесън
(зрял), картофи, и/или със зеленчуци – оранжерийно производство (заедно или поотделно),
от следните видове култури: домати, пипер,
краставици.
(2) Заявените площи от кандидатите по
схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане,
когато:
1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се
отглеждат зеленчуци – полско производство;
3. отговарят на условията за подпомагане
по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. през годината на заявяване е получен и
реализиран на пазара добив от заявените за
подпомагане култури съгласно приложение
№ 5.
(3) На подпомагане по схемата по ал. 1
подлежат площите със зеленчуци – полско
производство.
(4) Размерът на помощта по схемата по ал. 1
се определя за толкова заявени и допустими
за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени
доказателства за това.
(5) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, получават завишено плащане
на площ за първите до 30 хектара, за които
имат право на подпомагане, и плащане с по-
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нисък размер за допустимите за подпомагане
площи над 30-ия ха. Съотношението между
двата размера на подпомагането е 1,5:1.“
§ 20. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за главесто
зеле, дини и пъпеши имат земеделски стопани
на територията на цялата страна, които стопанисват минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи от
главесто зеле, дини и/или пъпеши – полско
производство.
(2) Заявените площи от кандидатите по
схемата по ал. 1 подлежат на подпомагане,
когато:
1. са заети с изброените култури и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се
отглеждат зеле, дини и/или пъпеши – полско
производство;
3. отговарят на условията за подпомагане
по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013;
4. през годината на заявяване е получен и
реализиран на пазара добив от заявените за
подпомагане култури съгласно приложение
№ 5.
(3) Размерът на помощта по схемата по ал. 1
се определя за толкова заявени и допустими
за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 2, т. 4 и са представени
доказателства за това.
(4) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, получават завишено плащане
на площ за първите до 30 хектара, за които
имат право на подпомагане, и плащане с понисък размер за допустимите за подпомагане
площи над 30-ия ха. Съотношението между
двата размера на подпомагането е 1,5:1.“
§ 21. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Право на подпомагане по схемата
за обвързано подпомагане за зеленчуци – оранжерийно производство, имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които
стопанисват минимум 0,5 ха допустими за
подпомагане площи със зеленчуци (заедно
или поотделно) от следните видове култури:
домати, пипер и краставици – оранжерийно
производство, и/или със зеленчуци – полско производство (заедно или поотделно),
от следните видове култури: домати, пипер,
краставици, корнишони, лук – кромид зрял,
патладжан, моркови, чесън (зрял), картофи.
(2) Земеделските стопани, кандидати по
схемата по ал. 1, получават подпомагане,
когато през годината на заявяване от заявените площи е получен и реализиран на пазара минимален добив съгласно приложение
№ 5 поне за една от заявените за подпомагане
култури – оранжерийно производство.
(3) Заявените площи по схемата по ал. 1
подлежат на подпомагане, когато:
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1. са заети с културите по ал. 1 и са с минимална площ на парцела 0,1 ха;
2. през годината на заявяване на тях се
отглеждат домати, пипер и/или краставици – оранжерийно производство;
3. отговарят на условията за подпомагане
по смисъла на чл. 32, параграфи 2, 3 и 4 от
Регламент (ЕС) № 1307/2013.
(4) На подпомагане по схемата по ал. 1
подлежат площите със зеленчуци – оранжерийно производство.
(5) Размерът на помощта по схемата по
ал. 1 се определя на брой допустими за подпомагане хектари, от които земеделските
стопани са реализирали среден добив от домати, пипер и/или краставици – оранжерийно
производство, съгласно приложение № 5 и са
представили доказателства за този реализиран
среден добив.“
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „минимални“ се заличава,
а думите „чл. 29, 30 и 31“ се заменят с „чл. 29,
29а, 30, 30а и 31“.
2. В ал. 5 думите „чл. 29, 30 и 31“ се заменят с „чл. 29, 29а, 30, 30а и 31“, а думите „в
размер 75 %“ се заменят с „в размер 50 %“.
§ 23. В чл. 32а думите „по чл. 29, 30 и 31“
се заличават.
§ 24. В чл. 33, ал. 1 думите „грах (фуражен
за зърно)“ се заменят с „грах за зърно (зимен
и пролетен) и зелен грах“.
§ 25. В чл. 34, ал. 1 думите „чл. 18, т. 7 – 10“
се заменят с „чл. 18, т. 9 – 14“.
§ 26. В раздел II се създава чл. 34а:
„Чл. 34а. Държавен фонд „Земеделие“ – РА,
не извършва плащане на земеделски стопани,
за които при проверки се установи, че са нарушили чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО)
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005
и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB L 347 от 20
декември 2013 г.).“
§ 27. В чл. 39, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. животните по т. 1 са идентифицирани
с одобрени от БАБХ:
а) обикновена ушна марка и електронно
средство за идентификация – за животните,
родени след 31.12.2009 г.;
б) обикновена ушна марка и/или електронно средство за идентификация – за животните,
родени преди 31.12.2009 г.;“
§ 28. Навсякъде в наредбата абревиатурата
„СИРЖ“ се заменя със „системата за идентификация и регистрация на животните“.
§ 29. Приложение № 4 към чл. 14 се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 14

Коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти за ЕНП
Характеристики
Угари (за 1 кв. м)
Жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица (за 1 м)/
редици от дървета (за 1 м)
Групи от дървета (за 1 кв. м)

Коефициент за Тегловен
преобразуване коефициент
1

ЕНП
1 кв. м

5

2

10 кв. м

-

1,5

1,5 кв. м

Синори (полски граници) (за 1 м)
Ивици допустими площи на границата между обработваеми
земи и гори без производство (за 1 м)
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв. м)

6

1,5

9 кв. м

6

1,5

9 кв. м

-

0,3

0,3 кв. м

Площи с междинни култури или зелено покритие (за 1 кв. м)

-

0,3

0,3 кв. м

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв. м)

-

0,7

0,7 кв.м
“

§ 30. Приложение № 5 към чл. 29, 29а, 30, 30а, 31 и 32 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 29, 29а, 30, 30а, 31 и 32
Култури

Добив, кг/ха

Зеленчукови култури – полско производство:
Домати

19 000

Пипер

13 400

Краставици

20 750

Корнишони

19 000

Главесто зеле

17 460

Лук – кромид зрял

12 450

Патладжан

18 980

Морков

12 430

Чесън (зрял)

3 510

Картофи

19 900

Дини

24 870

Пъпеши
Овощни култури и десертно грозде (плодове):
Ябълки

8 450
Добив, кг/ха
12 830

Ягоди

4 980

Круши

7 600

Кайсии и зарзали

4 970

Праскови и нектарини

7 500

Сливи

7 800

Череши

4 700

Вишни

4 200

Малини

3 300

Десертно грозде

4 500

Оранжерийно производство – зеленчуци:

Минимален добив, кг/ха

Среден добив, кг/ха

Домати в оранжерии

72 000

224 000

Пипер в оранжерии

45 000

85 000

Краставици в оранжерии

81 000

320 000
“
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§ 31. Създават се приложение № 6 към
чл. 19а, ал. 4, приложение № 7 към чл. 23,
ал. 4 и приложение № 8 към чл. 27а, ал. 4:
„Приложение № 6
към чл. 19а, ал. 4

Списък на застрашените от изчезване породи
говеда под селекционен контрол
1. Българско сиво говедо;
2. Искърско говедо;
3. Родопско късорого говедо;
4. Българско родопско говедо;
5. Българско червено говедо;
6. Българско кафяво говедо;
7. Българско сименталско говедо.
Приложение № 7
към чл. 23, ал. 4, т. 1, 2 и 3
Списък на автохтонните породи овце и кози
под селекционен контрол
1. Каракачанска овца;
2. Копривщенска овца;
3. Сакарска овца;
4. Котленска овца;
5. Местна старозагорска овца;
6. Местна карнобатска овца;
7. Тетевенска овца;
8. Западностаропланинска овца;
9. Брезнишка овца;
10. Софийска (Елинпелинска) овца;
11. Средностаропланинска овца;
12. Среднородопска овца;
13. Медночервена шуменска овца;
14. Дъбенска овца;
15. Реплянска овца;
16. Бяла маришка овца;
17. Вакла маришка овца;
18. Калоферска дългокосместа коза;
19. Местна дългокосместа коза (Малашевски тип);
20. Българска виторога дългокосместа коза;
21. Местна дългокосместа коза.
Списък на млечните породи овце и кози под
селекционен контрол
1. Синтетична популация Българска млечна;
2. Плевенска черноглава овца;
3. Лакон;
4. Асаф;
5. Аваси;
6. Хиос;
7. Българска бяла млечна коза;
8. Англонубийска коза;
9. Тогенбургска коза;
10. Саанска коза;
11. А лпийска коза.
Списък на породите овце и кози, ползвани
за месо, под селекционен контрол
1. Ил дьо Франс;
2. Мутон шароле;
3. Старопланински Цигай;
4. Родопски Цигай;
5. Кавказка тънкорунна;
6. Асканийска тънкорунна;
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7. Североизточна българска тънкорунна;
8. Тракийска тънкорунна;
9. Карнобатска тънкорунна;
10. Романовска;
11. Боер.

Приложение № 8
към чл. 27а, ал. 4
М Е Т О Д И К А
за превръщане на сурово мляко от обемни
в тегловни единици и на млечните продукти
от мляко в млечен еквивалент
І. 1. 1 литър сурово краве, козе и биволско мляко = 1,03 кг.
2. 1 литър сурово овче мляко = 1,035 кг.
ІІ. Необходимо количество су рово мляко
в килограми за получаване на 1 килограм готов млечен продукт.
1. краве и козе мляко:
а) за 1 кг масло
= 22,5 кг мляко;
б) за 1 кг сметана
= 7,90 кг мляко;
в) з а 1 кг сирене твърдо
(кашкавал)
= 10,3 кг мляко;
г) з а 1 кг сирене
(бяло саламурено)
= 6,8 кг мляко;
д) з а 1 кг кисело мляко
= 1,04 кг мляко;
е) з а 1 кг млечна извара
= 5,55 кг мляко;
ж) п астьоризирано
мляко
= 1,02 кг мляко.
2. овче мляко:
а) з а 1 кг сирене твърдо
(кашкавал)
= 7 кг мляко;
б) з а 1 кг сирене
(бяло саламурено)
= 4,8 кг мляко;
в) за 1 кг кисело мляко
= 1,06 кг мляко;
г) п астьоризирано
мляко
= 1,04 кг мляко.
3. биволско мляко:
а) з а 1 кг сирене твърдо
(кашкавал)
= 10,1 кг мляко;
б) з а 1 кг сирене
(бяло саламурено)
= 6,6 кг мляко;
в) за 1 кг кисело мляко
= 1,04 кг мляко;
г) п астьоризирано
мляко
= 1,02 кг мляко.“

§ 32. В § 1 на допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. „Месодайни крави“ са крави на възраст над 24 месеца, които в системата за
идентификация и регистрация на животните
на БАБХ са вписани с предназначение за
производство на месо.
4. „Юници“ са женски говеда на възраст
над 8 месеца, които още не са се отелвали,
които в системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ са вписани
с предназначение за производство на месо.“
2. Създава се т. 4а:
„4а. „Биволи по схемата за обвързано
подпомагане за биволи“ са женски животни
на 18 месеца и повече.“
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3. Създават се т. 12, 13, 14, 15, 16 и 17:
„12. „Планински райони“ са землищата
на населените места съгласно чл. 3, ал. 1 от
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.).
13. „Стопанство в планински район“ е
стопанство, в което всички регистрирани животновъдни обекти по реда на ЗВД на името
на един земеделски стопанин, са разположени
в планински райони.
14. „С доказан произход“ по схемата за
обвързано подпомагане за овце майки и/или
кози майки са животни, посочени от развъдните организации или от ИАСРЖ в случаите
по чл. 3б, ал. 1, т. 7 от Закона за животновъдството като вписани в Родословната книга.
15. „Доставки“ са доставките на мляко
към първи изкупвачи по чл. 55д от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите
на земеделски продукти на Европейския съюз.
16. „Директни продажби“ са продажбите
на мляко и млечни продукти: произведени
в стопанството на земеделск и стопанин,
регистрирано или вписано по Наредба № 26
от 2010 г; произведени в стопанството на
земеделски стопанин със затворен цикъл на
производство, с регистрирано млекопреработвателно предприятие по чл. 12 от Закона
за храните; при доставка на сурово мляко от
земеделски стопанин до млекопреработвателно предприятие за преработка на ишлеме;
продажба на сурово мляко от земеделски
стопанин, регистриран съгласно чл. 15, ал. 2
от Закона за фуражите за изхранване на животните на други земеделски стопани.
17. „Преработка на ишлеме“ – производство
на млечни продукти в млекопреработвателно
предприятие по поръчка на земеделски стопанин от мляко, произведено в стопанството му.“
Заключителни разпоредби
§ 33. В Наредба № 5 от 2009 г. за условията
и реда за подаване на заявления по схеми
и мерки за директни плащания (обн., ДВ,
бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г., бр. 14,
19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35, 51, 89 и 96 от
2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23 от 2013 г., бр. 22
от 2014 г., бр. 16, 31 и 38 от 2015 г., бр. 16 и
40 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1:
а) точки 6 – 14 се изменят така:
„6. схема за обвързано подпомагане за млечни крави(СМлК);
7. схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСКмляко);
8. схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни)
(СМлК-пл);
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9. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – (СМКЮ);
10. схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селек ционен конт рол
(ЕЖСК – месо);
11. схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони
(10 – 49 животни) – (ДПЖ-пл);
12. схема за обвързано подпомагане за
овце майки и кози майки под селекционен
контрол (ДПЖСК);
13. схема за обвързано подпомагане за
биволи (Биволи);
14. схема за обвързано подпомагане за
плодове (основна група) (СП – основна);
б) създават се нови точки 15, 16, 17 и 18:
„15. схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);
16. схема за обвързано подпомагане за
зеленчуци (основна група) (СЗ – основна);
17. схема за обвързано подпомагане за
оранжерийни зеленчуци (СЗо);
18. схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) (СЗ – други);“.
в) досегашните т. 15 – 25 стават съответно
т. 19 – 29.
2. В чл. 3, ал. 1:
а) в т. 3, буква „ж“ думите „т. 16“ се заменят с „т. 20“
б) в т. 6, в основния текст думата „Системата“ се заменя със „система“.
3. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато ползваните земеделски парцели
са в обхвата на екологична мрежа Натура
2000, общинските служби по земеделие предоставят на земеделските стопани и информация за забраните за земеделски дейности
на тези парцели, разписани в заповедите за
обявяване на зоните по Натура 2000, за които е предвидена финансова помощ съгласно
чл. 7 от Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане
на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).
4. В ч л. 10, а л. 4 след д у мите „схеми
и мерки за подпомагане“ се добавя „или има
очертана площ“.
5. В чл. 14 се създава ал. 9:
„(9) Декларациите по ал. 4 могат да бъдат
подавани в периода от деня, следващ последния
ден за подаване на заявления за съответната
кампания съгласно чл. 12, ал. 2, до 1 октомври
на годината на кандидатстване.“
6. В чл. 17, ал. 8 думите „след прилагане
на процедурата по чл. 18, ал. 1“ се заличават.
7. В преходните разпоредби се създава § 1е:
„§ 1е. За кампания 2016 г. срокът за подаване
на декларация по чл. 14, ал. 4 е до крайната
дата за прием на заявления за кампания 2017 г.“
8. Заявлението за подпомагане се изменя
така:
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2017
Форма за физически лица

Дата на подаване

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

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

УРН

Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

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

Подпис/Дата
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВХОДЯЩА РЕГИСТРАЦИЯ 2017
Форма за ЕТ/Юридически лица

Дата на подаване

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

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

УРН

ЕГН/ЛНЧ
Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

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

Подпис/Печат/Дата
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УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

Страница 1 / 8

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017
Форма за Физически лица

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

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

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

Пол
Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Отказвам се от схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)

Декларация при прекратяване на участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС):
Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), не се
допуска повторно включване в нея.
Подпис

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:
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Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) - СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни)
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) - СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) - СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци - СЗ (основна)
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) - СЗ (други)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекологични плащания (Мярка 214 от ПРСР 2007-2013)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II на Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения,
различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
7.7. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
7.8. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:
8.
9.
10.

11.
12.
13.
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Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм,че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на
проверка на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП в срок от 20 работни дни от
датата на получаване на уведомително писмо, но не по-късно от първи декември в годината на кандидатстване. Освен
изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет страницата на ДФЗ, в
системата за индивидуална справка.

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

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

ДА

НЕ

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

Подпис

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

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

Обикновена поща

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

Подпис/Дата

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

5

6

Напояване
7

Площ (ха)
8

СЕПП
9

ПНДП
10

12

Подпис/Дата

11

13

14

15

Н2000 (мярка 12)
16

17

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2/НР2

Биологичен или в преход
за целите на ЗДП

2

4

Номер на парцел от ИСАК
5

Култура код

Подпис/Дата

6

Площ (ха)

Подпис/Дата

7

Сорт

ВЕСТНИК

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

3

Номер на БЗС от ИСАК

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2017

1

№

Землище

2

ДЪРЖАВЕН

№

Землище

1

АЕП (Мярка 214)

Схеми/Мерки за подпомагане
Агроекология и климат
(Мярка 10)

Таблица на използваните парцели 2017
СП (основна), СП
(други), СЗ (основна),
СЗо, СЗ (други), СПК
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Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

Данни за идентификация на парцела

Култура код

УИН: попълва се служебно

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 19
С Т Р. 5 3

ВЕСТНИК

Подпис/Дата

ДЪРЖАВЕН

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

Подпис/Дата

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

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

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

Специално плащане за култура – памук (Памук)

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

3
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54

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини, пъпеши) – СЗ (други)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – СЗ (основна)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (други)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна)

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2017

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 19

% ЕНП

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)
Площ (л.м.)
Площ (ха)

Синори (полски граници)

Жив плет/Обрасла с дървесна растителност ивица/Редици от дървета

Групи от дървета

Подпис/Дата

Подпис/Дата

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

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

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

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

=(Колона2*1.5)

=(Колона2*10)/10000

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.3
Площ (л.м.)

=Колона 2*0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

=Колона 2*0.7

Площи с азотфиксиращи култури

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1

ОБЩО:

2

1

Площ (л.м.)

1.5

9
10

Площ (л.м.)

Площ (ха)

9

Площ (л.м.)

ДЪРЖАВЕН

Угар

ЕНП (ха)

0.3
0.3

0.7

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)
Жив плет/Обрасла с дървесна растителност
ивица/Редици от дървета
Групи от дървета

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

1

4

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване

Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3
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Декларирана площ на парцел
(ха)

УИН: попълва се служебно

Наименование на културата / ЕНП

Декларирана площ (ха)

2

1

Код култура

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

БРОЙ 19
С Т Р. 5 5

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид
4

ПНДЖ 1

Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата

2

Схема/Направление

1

2

Подпис/Дата

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

ДЪРЖАВЕН

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2017

Подпис/Дата

3

Общ брой по видове, за
които кандидатствам
през текущата кампания
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Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2017

УИН: попълва се служебно

56

Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

2

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ, необвързана с
производството (ПНДЖ1) 2017

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 19

2

№

1

3

Порода

ЕКАТТЕ

2

Ушна марка/ ЕИД
номер

4

Собственик/
наемател на ЖО

Пол
7

Селекционен
контрол
8

Предназначение
9

10

11

12

4

№ в БАБХ
5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

Деклариран брой
пчелни
семейства в
пчелина
7

14

Мярка 214
на площ

Подпис/Дата

13

Подпис/Дата

8

Дата на
деклариране

Подпис/Дата

9

Мярка 214

15

Мярка 10
на площ
16

Мярка 11
10

Мярка от ПРСР
2014-2020

17

ВЕСТНИК

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

3

Собствено
животно
6

СМлК, СМКЮ,
ЕЖСК (мляко),
ЕЖСК (месо),
СМлК (пл)

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2017

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията
му в БАБХ/

5

ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК
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№

Вид

1

Биволи

Таблица за отглежданите животни 2017
Мярка 214
на животинска
единица

УИН: попълва се служебно

Мярка 10
на животинска
единица

Заявление за подпомагане ФЛ УРН:
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 2017
Форма за ЕТ/Юридически лица

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

Редакция на лични данни/банкова сметка

Редакция на схеми/мерки

Данни за кандидата (ЕТ/Юридическо лице)
Фирма

УРН

Тип на организацията

ЕИК по БУЛСТАТ

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

ЕГН/ЛНЧ
Пол
Мобилен

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

Данни за банкова сметка
Титуляр
IBAN
Банка

BIC код

Прилагам копие на удостоверението за номер на банкова сметка

Отказ от схема за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Отказвам се от схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Декларация при прекратяване на участие по схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС)
Запознат съм, че в случай на отказ от участие по схемата за дребни земеделски стопани, не се допуска
повторно включване в нея.
Подпис/Печат

Схеми и мерки за подпомагане
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)
Схема за преразпределително плащане (СПП)
Схема за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда зелени директни плащания (ЗДП)
Схема за млади земеделски стопани (МЗС)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК)
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
УИН: попълва се служебно

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:
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Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (мляко)
Схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни) – СМлК (пл)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ)
Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки в планински райони (10-49 животни) –
ДПЖ (пл)
Схема за обвързано подпомагане за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол (ДПЖСК)
Схема за обвързано подпомагане за биволи (Биволи)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) – СП (основна)
Схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) – СП (други)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – СЗ (основна)
Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)
Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) – СЗ (други)
Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)
Схема за преходна национална помощ за земеделска земя на хектар (ПНДП)
Схема за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ)
Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ 1)
Схема за преходна национална помощ за овце майки и кози майки, обвързана с производството
(ПНДЖ 3)
Специално плащане за култура – памук (Памук)
Агроекологични плащания (Мярка 214 от ПРСР 2007-2013)
Агроекология и климат (Мярка 10)
Биологично земеделие (Мярка 11)
Компенсаторни плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите (Мярка 12)
Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)
Компенсаторни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения (Подмярка
13.2/НР2)
Декларации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Всички представени документи са достоверни;
Запознат съм с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП при участие по схемите за
директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Декларирам, че ползвам на правно основание площите, които заявявам с настоящето заявление;
Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1307/2013;
Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам земеделска
дейност върху декларираните площи и да спазвам правилата за кръстосано съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение
II от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че към датата на кандидатстване заявените площи отговарят на условията за допустимост по смисъла на Наредба
№ 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане
на площ и съм запознат със задължението да ги поддържам в такова състояние до края на годината;
Потвърждавам, че с подписването на заявлението, приемам правилата и съм запознат с изискванията на схемите и мерките, за
които кандидатствам за подпомагане и се задължавам да спазвам през кампанията изискванията на:
7.1. Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);
7.2. Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания;
7.3. Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания;
7.4. Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната
система за администриране и контрол;
7.5. Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ;
7.6. Наредба № 11 от 03.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за
природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения,
различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;
7.7. Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични
ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
7.8. Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Запознат съм, че съгласно изискванията на чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1307/2013, за субсидии надвишаващи левовата
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл. 248а и/или чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис/Дата/Печат

С Т Р.
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9.
10.

11.
12.
13.
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равностойност на две хиляди евро по схемите за директни плащания, които се отпускат на земеделски стопани за съответната
календарна година се прилага „ставка на корекция”, определена в съответствие с чл. 26 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Съгласен съм данни от заявлението, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г., както и размера на
получената субсидия, да бъдат публикувани съгласно условията на чл. 111 от Регламент (ЕС) № 1306/2013;
Декларирам, че ще осигурявам пълен и свободен достъп на служителите на РА, МЗХ и оторизираните представители на
Европейската комисия за извършване на проверки. Запознат съм,че ако аз или мой представител възпрепятства по някакъв
начин извършването на проверка на място, заявлението ми за подпомагане ще бъде отхвърлено съгласно чл. 59, параграф 7 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 от 17.12.2013 г. Потвърждавам, че след уведомяване, ще присъствам на извършването на
проверка на земеделското стопанство или ще осигуря присъствието на упълномощен представител;
В заявлението са описани всички земеделски площи, които ползвам и за които имам правно основание през текущата стопанска
година;
Запознат съм, че не се отпускат плащания на земеделски стопани, за които се установи, че са създали изкуствени условия за
получаване на подпомагане по съответните мерки и схеми, за които кандидатстват;
Запознат съм, че в случай на двойно декларирани площи следва да се явя в съответния ОПСМП в срок от 20 работни дни от
датата на получаване на уведомително писмо, но не по-късно от първи декември в годината на кандидатстване. Освен
изпращаните от ДФЗ уведомителни писма за застъпвания, информация се публикува и на интернет страницата на ДФЗ, в
системата за индивидуална справка;

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

Железопътни услуги

Спортни игрища

Водни съоръжения

Недвижими имоти

Места за отдих

Държавни или общински предприятия и техните подразделения

ДА

НЕ

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

Подпис/Печат

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

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

Обикновена поща

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

Подпис/Дата/Печат

Землище

2

2

№

№

1

Номер на БЗС от ИСАК

3

Номер на парцел от
ИСАК

4

Култура код
5

6

Биологичен или в
преход за целите на
ЗДП
Напояване
7

Площ (ха)
8

СЕПП
9

11

12

Подпис/Дата/Печат

10

Схеми/Мерки за подпомагане

13

14

15

Биологично
животновъдство
(Мярка 11)

4

6

Площ (ха)

Подпис/Дата/Печат

5

Култура код

Подпис/Дата/Печат

7

Сорт

Подмярка 13.1/НР1,
Подмярка 13.2 /НР2
17

ВЕСТНИК

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

3

Номер на парцел от ИСАК

Н2000 (мярка 12)
16

ДЪРЖАВЕН

Номер на БЗС от ИСАК

Таблица на използваните парцели, върху които се отглеждат застрашени от изчезване местни сортове 2017

Землище

1

ПНДП

Таблица на използваните парцели 2017

АЕП (Мярка 214)

Данни за идентификация на парцела
СП (основна), СП
(други), СЗ (основна),
СЗо, СЗ (други), СПК
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Агроекология и климат
(Мярка 10)

УИН: попълва се служебно

Биологично
растениевъдство
(Мярка 11)

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 19
С Т Р. 6 1

ВЕСТНИК

Подпис/Дата/Печат

ДЪРЖАВЕН

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

Подпис/Дата/Печат

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

Компенсаторни плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР1)

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

Специално плащане за култура – памук (Памук)

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

3
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62

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини, пъпеши) – СЗ (други)

Схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци (СЗо)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци – СЗ (основна)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (други)

Схема за обвързано подпомагане за плодове – СП (основна)

2

1

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема/Мярка

№

Декларирана площ (ха)

УИН: попълва се служебно

Таблица на заявените площи по схеми и мерки 2017

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 19

% ЕНП

0.3

Площ (л.м.)
Площ (ха)

Жив плет/Обрасла с дървесна растителност ивица/Редица от дървета

Групи от дървета

=(Колона2*10)/10000
=(Колона2*1.5)

Подпис/Дата/Печат

ха с ЕНП

% ЕНП

ха

4

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата/Печат

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

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

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

ОБЩО:

=(Колона2*9)/10000

Площ (л.м.)

Синори (полски граници)

=(Колона2*9)/10000

=Колона 2*0.3
Площ (л.м.)

=Колона 2*0.3

Площи с междинни култури или зелено покритие

Ивици допустими площи на границата между ОЗ и гори без производство

=Колона 2*0.7

Площи с азотфиксиращи култури

3

Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация

=Колона 2*1

2

1

Подпис/Дата/Печат

ДЪРЖАВЕН

Угар

ЕНП (ха)

Площ (л.м.)

1.5

9
10

Площ (л.м.)

Площ (ха)

9

Площ (л.м.)

0.3

0.7

Площи с междинни култури или зелено покритие
Площи с дървесни култури с кратък цикъл на
ротация
Ивици допустими площи на границата между ОЗ и
гори без производство
Синори (полски граници)
Жив плет/Обрасла с дървесна растителност
ивица/Редица от дървета
Групи от дървета

6

Площи с азотфиксиращи култури

5

1

4

Произведение на тегловен и
коефициент на преобразуване

Угар

Таблица на декларираните ЕНП общо

3
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Декларирана площ на парцел
(ха)

УИН: попълва се служебно

Наименование на културата / ЕНП

Декларирана
площ (ха)

2

1

Код култура

Наименование на културата / ЕНП

Идентификатор на ЕНП
от ИСАК

Номер на парцел от
ИСАК

Таблица ЕНП

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 19
С Т Р. 6 3

Говеда собствени
Биволи собствени
Говеда наследени
Биволи наследени

1

Вид
4

ПНДЖ 1

Имена

1

ЖО №

Подпис/Дата/Печат

2

Схема/Направление

Подпис/Дата/Печат

ВЕСТНИК

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

Подпис/Дата/Печат

Заявявам, че участвам в схемата на база на референтното ми количество тютюн, подлежащо на подпомагане по сортови групи,
определено от Фонд „Тютюн” въз основа на предоставени данни за изкупен и премиран тютюн.

2

3

Общ брой животни, за които
кандидатствам през
текущата кампания

ДЪРЖАВЕН

1

ЕГН/ЕИК от регистър „Тютюн“

Таблица за кандидатстване по схема за преходна национална помощ за тютюн
(ПНДТ), изкупен и премиран за референтния период 2007-2009 за кампания 2017

3

Общ брой по видове, за
които кандидатствам
през текущата кампания
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Таблица за животните за кандидатстване по
схеми/мерки за подпомагане, обвързани с
производството 2017

УИН: попълва се служебно

64

Подпис/Дата/Печат

2

Брой в регистъра,
към съответната
референтна дата
28.02.2009 г.

Таблица за животните за кандидатстване по схема за
преходна национална помощ (ПНДЖ1), необвързана с
производството 2017

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

С Т Р.
БРОЙ 19

2

3

1

№

ЕКАТТЕ

2

Порода

№

Вид

1

Ушна марка/ ЕИД
номер

4

Собственик/
наемател на ЖО

7

Селекционен
контрол
8

Предназначение
9

СМлК, СМКЮ,
ЕЖСК (мляко),
ЕЖСК (месо),
СМлК (пл)
10

11

ДПЖ (пл), ПНДЖ 3,
ДПЖСК

12

4

№ в БАБХ
5

Брой пчелни
семейства в
пчелина от БАБХ
6

Тип връзка
(Собственик /
Наемател)

14

Мярка 214
на площ

Подпис/Дата/Печат

13
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8

Дата на
деклариране

Подпис/Дата/Печат

7

Деклариран брой
пчелни
семейства в
пчелина

Мярка 10
на площ
9

Мярка 214

16

Мярка 11
10

Мярка от ПРСР
2014-2020

17

ВЕСТНИК

Подпис/Дата/Печат

15

ДЪРЖАВЕН

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

3

Собствено
животно
6

Биволи

Таблица за отглежданите животни 2017
Мярка 214
на животинска
единица

Таблица за описание на пчелините в стопанството 2017

№ на пчелина
/съгласно
регистрацията
му в БАБХ/

5

Пол

УИН: попълва се служебно

Мярка 10
на животинска
единица

Заявление за подпомагане ЕТ/ЮЛ УРН:

БРОЙ 19
С Т Р. 6 5

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане УРН:

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

УИН: попълва се служебно
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Приложение за кандидатстване по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
Рамковата директива за водите“

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

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

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

Площ (ха)

Забраните, които кандидатът за подпомагане следва да спазва, за да получи подпомагане и които са
включени в издадената от Министъра на околната среда и водите заповед за обявяване на защитена
зона............................ BG..........., са:
1. Забрана за премахване на характеристиките на ландшафта (синори, единични и група дървета),
при ползването на земеделски земи като такива
2. Забрана за косенето на ливадите до 1 юли
3. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързодвижеща се техника и
преди 15 юли;
4. Забрана за косенето на ливадите от периферията към центъра, преди 15 юни;
5. Забрана за използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в селското
стопанство;
6. Забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
Декларации при участие по мярка 12 – Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите
(Мярка 12):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Запознат съм с изискването да спазвам забраните, включени в издадена от Министъра на околната среда и водите заповед №
.................... за обявяване на защитена зона .................. с код BG......, за парцелите, които заявявам за подпомагане по мярка 12
„Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ в нея.
Запознат съм с разпоредбите на чл. 4 и Глава Шеста от НАРЕДБА № 5 от 24.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на мярка
12 „Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите” от ПРСР за периода 2014-2020 г. и с условията за намаляване и
отказване на изплащането на финансова помощ.
Запознат съм, че площите, с които кандидатствам за подпомагане са в обхвата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО,
съгласно чл. 30 от Регламент (ЕС) № 1305/2013;
Запознат съм със задължението да спазвам забраните и ограниченията, разписани в заповедите за обявяване на защитените зони
по Натура 2000, съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗБР;
Запознат съм, че при влязъл в сила план за управление на защитена зона от Натура 2000 (чл. 28, ал. 1 от ЗБР) ще спазвам
режимите определени в него;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по Мярка 12 и мярка 11
„Биологично земеделие”, за които има забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
Запознат съм с изискването да не заявявам за подпомагане едни и същи площи по Мярка 12 и Мярка 214 с изключение при
комбиниране на дейности по Мярка 12 с направление въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите по Мярка
214;
Запознат съм с изискването, че не мога да заявявам площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с
висока природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000
с влезли в сила заповеди.

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица)

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

Дата / Подпис и Печат (за ЕТ и ЮЛ)

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН
Заявление за подпомагане УРН:

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

УИН: попълва се служебно
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Приложение към общо заявление за подпомагане съгласно чл. 17, ал. 7 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014
С подаването на този документ, Вие изпълнявате изискванията на чл.17, ал.7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 относно декларираните
от Вас площи, засети с култура коноп .

Данни за кандидата
УРН
Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

Данни за парцели, засети с култура коноп
Парцели, декларирани в общо заявление за подпомагане с УИН:...................................., засети с култура
коноп:
Парцел №

Площ (ха)

Използван сорт
семена

Използвано
количество семена
кг/ха

Предоставям копие на официалните етикети, използвани на опаковката на семената.
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица)

Декларирам, че използваните от мен сортове семена са със съдържание под 0,2 тегловни
процента тетрахидроканабинол и са сертифицирани в съответствие с Директива 2002/57/ЕО на
Съвета.
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица)

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

Подпис/Дата (и печат за ЕТ и ЮЛ)
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2

1

3

Номер на БЗС от ИСАК
5

Култура код

7

Сорт памук

Подпис/Дата (и печат за ЕТ и ЮЛ)

ВЕСТНИК

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

Дата/Подпис (и печат за ЕТ и Юридически лица)

Предоставям документ/етикет издаден от съответната служба на държавата-членка, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба №. 3 от 17.02.2015 г.

Дата/Подпис (и печат за ЕТ и Юридически лица)

6

Площ (ха)

Дата/Подпис (и печат за ЕТ и Юридически лица)

4

Номер на парцел от ИСАК

ДЪРЖАВЕН

Предоставям сертификат за сортовете, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба №. 3 от 17.02.2015 г.

Землище

№

Таблица на използваните парцели, върху които се отглежда култура памук 2017

68

Парцели, декларирани в общо заявление за подпомагане с УИН:...................................., засети с култура памук:

Данни за парцели, засети с култура памук

Бенефициент

ЕГН/ЛНЧ/ЕИК

С подаването на този документ, Вие изпълнявате изискванията на чл.17, ал.8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 относно декларираните от Вас площи, засети с култура памук.

Данни за кандидата

УРН

УИН: попълва се служебно

Приложение към общо заявление за подпомагане съгласно чл. 17, ал. 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) №
809/2014

Заявление за подпомагане УРН:

С Т Р.
БРОЙ 19

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат” 2017
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни

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

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет агроекологичен
ангажимент и спазвам разпоредбите на чл. 20, ал. 2 и/или ал. 4 от Наредба № 7 от 24.02.2015 за прилагане
на мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението прилагам и обяснение, в
което посочвам причините за намаляване на площите)
Прилагам следните документи:

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

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на агроекологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 10 „Агроекология и климат”.
3. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
4. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка 10
„Агроекология и климат” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за период от 5 последователни години.
5. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
6. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
7. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията за
получаване на плащания по мярка 10 „Агроекология и климат” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
8. Не съм заявил за подпомагане площи по направление „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока
природна стойност” от мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., попадащи в защитени зони от Натура 2000 с
влезли в сила заповеди.
9. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия”.
10. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 11 „Биологично
земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство”.
11. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 214 „Агроекологични
плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на площи, заявени за подпомагане по направление „Контрол на почвената
ерозия” и площи, заявени за подпомагане по направление „Биологично растениевъдство” от ПРСР 2007 – 2013 г.
12. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 214 „Агроекологични
плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на животните, заявени за подпомагане по направление „Опазване на
застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство” от ПРСР 2014 – 2020 г. и направление „Традиционни
практики за сезонна паша (пасторализъм) от ПРСР 2007-2013 г.
13. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 10 „Агроекология и климат” и по мярка 214 „Агроекологични
плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на животните, заявени за подпомагане по направление „Традиционни практики
за сезонна паша (пасторализъм)” от ПРСР 2014 – 2020 г. и направление „Опазване на застрашени от изчезване местни
породи” от ПРСР 2007-2013 г.
14. При нанасяне на вреда от трети лица, унищожаване на култура върху заявен за подпомагане парцел или част от него,
разораване на пасища или пожар, се задължавам да уведомя писмено ДФЗ-РА в срок от 15 работни дни от настъпване на
събитието, като представя и копие от документ от съответния компетентен административен орган.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и
ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.1):
1. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
1.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
1.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
1.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
2. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за
селското стопанство”:
1. Копие от "Зоотехнически сертификат” или „Сертификат за произход” за говеда, биволи, овце, кози и свине, а за
еднокопитните - идентификационен документ (паспорт) за регистрирано еднокопитно животно, издаден от ИАСРЖ или
съответната Развъдна организация (само за новите, неодобрени животни от застрашени от изчезване местни породи).
2. Копие от разрешение за пасищно отглеждане на източнобалканската свиня, издадено от кмета на съответната община
(за земите извън горския фонд), а за земите от горския фонд - от държавното горско стопанство.
3. Документ за загубите на животните (до 80 дни от деня, следващ последният ден за подаване на заявленията за
подпомагане или с подаване на „Заявление за плащане” на следващата година, ако събитието се е случило след този
период ).
4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
4.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”

Страница 5 от 7

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие
сортове, важни за селското стопанство”:

по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за
селското стопанство”:
1. Копие от фактура, с която се удостоверява, че посевният и/или посадъчният материал за заявения местен сорт,
застрашен от генетична ерозия, е закупен от лице, имащо право да сортоподдържа съответния сорт. (документът не
се изисква ако кандидатът е лице, което извършва сортоподдържане на местен сорт, застрашен от генетична
ерозия, определен от ИАСАС, както и в случай че кандидатът е заявил само вече съществуващи трайни
насаждения и многогодишни култури).

2. Копие от документ, издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия
и е съществуващ (в случай че кандидатът е заявил вече съществуващи трайни насаждения и многогодишни култури и
е отбелязал допълнителната декларация по т. 1).
3. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
3.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
3.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
3.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
4. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и
осигуряване на естествено опрашване“:
1. Запознат съм с изискването да притежавам регистриран/и съгласно изискванията на чл.137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) пчелин/и, с най-малко 25 пчелни семейства, индивидуално идентифицирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС).
2. Запознат съм с изискването да осигуря сезонно преместване и разполагане на минимум 25 пчелни семейства в периода 15
март – 15 септември с цел извършване на паша на разстояние от минимум 3 км по въздух от постоянния пчелин, регистриран
в БАБХ.
Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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3. Запознат съм с изискването, че не мога да намалявам заявените за подпомагане пчелни семейства под 80% от
първоначално одобрения брой през целия период на ангажимента.
4. Запознат съм с изискването да осигуря ежегодно придвижване на заявените пчелни семейства във временни пчелини на
минимум 2 местоположения, разположени на площ в земеделска земя в Натура 2000 зони,обявени със заповед на Министъра
на околната среда и водите, райони с природни или други ограничения, или земи с висока природна стойност (ВПС).
5. Запознат съм, че трябва да спазвам минимален непрекъснат период на престой от 3 седмици на заявените пчелни
семейства във всеки временен пчелин.
6. Запознат съм с изискването, че на едно местоположение в годината на заявяване могат да се разполагат до 50 пчелни
семейства от заявените.
7. Запознат съм, че разстоянието между временните пчелини, собственост на земеделския стопанин, в които се разполагат
пчелните семейства за изпълнение на дейността трябва да е минимум 500 м по въздух.
8. Запознат съм, че временните пчелини трябва да са регистрирани посредством географски координати в интегрираната
информационна система на БАБХ (ВетИС).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на
естествено опрашване“:
1. Предоставям нотариално заверен документ, в който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да
получава подпомагане за всички заявени пчелни семейства (в случай на съсобственост на заявени за подпомагане пчелни
семейства).
2. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично обучение:
2.1. Документ за преминато агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“
от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
2.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода
2007 – 2013 г.
2.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.
3. Нотариално заверено пълномощно за управление на агроекологичната дейност, с което кандидатът упълномощава друго
лице да управлява дейностите по мярка 10 „Агроекология и климат” (упълномощаването следва да бъде осъществено до
края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се представя най-късно с
подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 10 „Агроекология и климат”
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Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие” 2017
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

„Заявление за подпомагане”

„Заявление за плащане”

Редакция на направление / парцели / животни / пчелни семейства

Заявени за подпомагане направления:
Биологично растениевъдство
Биологично пчеларство
Биологично животновъдство

Декларирам, че през текущата година намалявам площта, за която имам поет биологичен ангажимент по
направление „Биологично растениевъдство” и спазвам разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 4 от
24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. (към заявлението
прилагам и обяснение, в което посочвам причините за намаляване на площите).
Прилагам следните документи:

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):
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Общи декларации:
1. Запознат съм с изискването да премина агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа
или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни, до 31 декември на втората година от ангажимента по съответното
направление и ще предоставя най-късно с подаване на заявление за третата година поне един от следните задължителни
документи за удостоверяване на опит за извършване на биологичните дейности:
1.1. Копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР
2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;
1.2. Копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;
1.3. Копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или
научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;
1.4. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
2. Запознат съм с изискванията за активен земеделски стопанин по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на
Европейския парламент и Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за
земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009* на Съвета, както и с условията за активен земеделски стопанин съгласно
чл. 38б от ЗПЗП.
3. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от биологичните ми задължения, от началото на първата година
на кандидатстване и участие в мярка 11 „Биологично земеделие”.
4. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
5. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на биологичните дейности, определени в мярка 11
„Биологично земеделие” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за които кандидатствам за
период от 5 последователни години.
6. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ, L 189 от 20.07.2007 г.) и
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подборни правила за прилагането на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).
7. Запознат съм с изискването, че годишният размер на плащанията за преминаване към биологично земеделие (периода на
преход) се предоставят за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно
чл. 36, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250 от 18.09.2008 г.).
8. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните биологични дейности, които ще изпълнявам
в 5 последователни години.
9. Запознат съм с изискването за цялата си селскостопанска дейност и през цялата календарна година да извършвам
земеделска дейност върху декларираните площи и да спазвам, в рамките на цялото стопанство, правилата за кръстосано
съответствие съгласно чл. 91 и чл. 93 и Приложение II от Регламент (ЕС) № 1306/2013, минималните изисквания по
отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита.
10. Запознат съм, че в случай на изменения или промени в съответните задължителни стандарти, условията и изискванията
за получаване на плащания по мярка „Биологично земеделие” ще бъдат приведени в съответствие и съгласно чл. 48 на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 и при отказ от моя страна да поема задължение да спазвам тези изменени изисквания, ще
уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след обнародването на измененията.
11. Запознат съм с изискването, че до 30 септември на петата година от ангажимента, който започва да тече от подаването на
първото одобрено заявление за подпомагане по съответното направление, най-малко веднъж трябва да съм получил
сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от мен растителни, животински или пчелни
продукти с правилата на биологичното производство и да ги предоставя най-късно до 30 октомври на петата година от
поемане на ангажимента по съответното направление. Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
12. Запознат съм, че мога да кандидатствам едновременно за подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие”:,
направление „Биологично животновъдство” и по мярка 14 „Хуманно отношение към животните”.
13. Не съм заявил за подпомагане едни и същи постоянно затревени площи по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и
плащания по Рамковата директива за водите” и по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014 – 2020 г., за които има
влязла в сила забрана за използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.
14. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на площи, заявени по направление „Контрол на почвената ерозия” от мярка 10.
15. Не съм заявил за подпомагане едни и същи животни по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 10 „Агроекология и
климат” от ПРСР 2014 – 2020 г., с изключение на животни, заявени по направление „Опазване на застрашени от изчезване
местни породи, важни за селското стопанство” от мярка 10.
16. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи и/или животни по мярка 11 „Биологично земеделие” и по мярка 214
„Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013 г., с изключение на:
16.1. Площи, заявени за подпомагане по направление „Биологично животновъдство” и площи, заявени за подпомагане по
направление „Биологично растениевъдство” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
16.2. Площи, заявени за подпомагане по мярка „Биологично земеделие” и площи, заявени за подпомагане по направление
„Контрол на почвената ерозия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
16.3. Животни, заявени за подпомагане по направление „Биологично животновъдство” и животни, заявени за подпомагане
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по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” от ПРСР 2007 – 2013 г.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само
за производителите на посевен и посадъчен материал):
1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от
27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол.

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице по т. 1, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
или
1.3. Договор и/или анекси между контролиращото лице, земеделския стопанин и третото лице (само в случай че
нямате сключен индивидуален договор с контролиращо лице по т. 1, а извършвате производство като
подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен
и посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за
фитосанитарния контрол (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление
„Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане). Документът следва да удостоверява наличие на биологична
продукция.
4. Предоставям копие на един от следните документи, доказващ преминато агроекологично или биологично обучение:
4.1. Документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или
демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от
ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни.
4.2. Документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214
„Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 –
2013 г.
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4.3. Диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна
степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие, зооинженерство или ветеринарна медицина.
4.4. Сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или
животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.
5. Нотариално заверено пълномощно за управление на биологичната дейност, с което кандидатът упълномощава
друго лице да управлява дейностите по мярка 11 „Биологично земеделие” (упълномощаването следва да бъде
осъществено до края на втората година от първото одобрение по съответното направление, като документът се
представя най-късно с подаване на заявление за плащане на третата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Документи по направление „Биологично пчеларство”:

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

Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Специфични документи по направление „Биологично животновъдство”:

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

Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 11 „Биологично земеделие”
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Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” 2017
Настоящото приложение е неразделна част от общото заявление за подпомагане

УРН:

Дата на подаване:

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

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

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

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

БРОЙ 19
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Общи декларации:
1. Запознат съм и спазвам всички изисквания, произтичащи от агроекологичните ми задължения, от началото на първата
година на кандидатстване и участие в мярка 214 „Агроекологични плащания”.
2. Запознат съм с изискването да водя дневник за всички извършвани дейности на територията на земеделското стопанство
през 5–те години на поетото задължение.
3. Запознат съм с изискването да спазвам изискванията за управление на агроекологичните дейности, определени в мярка
214 „Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), за които
кандидатствам за период от 5 последователни години.
4. Запознат съм с изискването на чл. 50а от Регламент №1698/2009 г. да спазвам, в рамките на цялото стопанство,
законоустановените изисквания за управление и условията за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в
членове 5 и 6 от и в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 73/2009, както и минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита (ПРЗ).
5. Запознат съм с изискването през цялата календарна година да спазвам добрите земеделски и екологични условия и
законоустановените изисквания за управление определени със заповед на Министъра на земеделието и храните за цялата ми
селскостопанска дейност.
6. Запознат съм с изискването при изменение на изискванията за кръстосано спазване и минималните изисквания за торене и
използване на продукти за растителна защита, съгласно чл. 46 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 и отказ от моя страна да
поема задължение да спазвам завишени изисквания, ще уведомя писмено ДФЗ-РА в срок до 20 работни дни след
обнародването на измененията.
7. Запознат съм с изискването да спазвам базовите изисквания за извършваните агроекологични дейности, които ще
изпълнявам в 5 последователни години.
8. Не съм заявил за подпомагане едни и същи площи по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с
Директива 2000/60/EК – за земеделски земи” и по мярка 214 „Агроекологични плащания” от ПРСР 2007 – 2013 г. с изключение
при комбиниране на дейностите по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕО - за
земеделски земи“ от ПРСР 2007 - 2013 г. с направление ”Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”.
9. Запознат съм, че на всеки две години Управляващият орган на ПРСР 2007 – 2013 г. ще преразглежда нивата на
компенсаторните плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания” и същите могат да бъдат увеличени или намалени.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Допълнителни декларации при участие по направление „Биологично растениевъдство” (отнася се само
за производителите на посевен и посадъчен материал):
1. Произвеждам посевен и посадъчен материал за култура, включена в приложение № 5, част А от Наредба № 8 от
27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол.

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Специфични документи по направление „Биологично растениевъдство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за
прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси между
контролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор с контролиращо
лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава такъв договор).
2. Копие от удостоверение за регистрация в официалния регистър за фитосанитарен (растителен) контрол на
съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), само при биологично производството на посевен и
посадъчен материал за културите, включени в Приложение 5, част А на НАРЕДБА № 8 от 27.02.2015 г. за
фитосанитарния контрол. (Само при условие, че е отбелязана т. 1 от допълнителни декларации по направление
„Биологично растениевъдство”).
3. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни продукти с
правилата на биологичното производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от
контролиращото лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от
първото одобрено заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до
30.10 на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане).

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Биологично пчеларство”:

1. Предоставям копие на един от следните документи:
1.1. Договор и/или анекси с контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона заприлагане
на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.
или
1.2. Договор и/или анекси с трето лице, заверен от контролиращото лице и договор и/или анекси
междуконтролиращото лице и третото лице (само в случай че нямате сключен индивидуален договор
сконтролиращо лице, а извършвате производство като подизпълнител за трето лице, което притежава
такъвдоговор).
2. Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените пчелни продукти с правилата на
биологично производство (поне веднъж за 5 - годишното агроекологично задължение), издадени от контролиращото
лице по т. 1 (краен срок за получаване на документа от кандидата е 30.09 на петата година от първото одобрено
заявление за подпомагане, като същият следва да бъде предоставен пред ДФЗ – РА най-късно до 30.10 на петата
година от първото одобрено заявление за подпомагане).

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

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

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 46 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 64, т. 3 от
Закона за лова и опазването на дивеча.
3. Запознат съм и ще поддържам всички парцели в един блок на земеделското стопанство само с паша или само с косене.
4. Запознат съм с изискването да поддържам максимална гъстота на животинските единици на хектар до 1,5 ЖЕ/ха, в случай
че извършвам свободна паша след последната коситба (само ако сте избрали да поддържате затревената площ чрез косене и
Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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възнамерявате да извършвате свободна паша след последната коситба).

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

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

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

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 64, т. 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за лова и опазването на
дивеча.
3. Запознат съм с изискването за прибиране на реколтата след 31 юли в площи с гнезда на Ливаден блатар (Circus pygargus)
съгласно Приложение № 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009 г. (само за код АП18.1).
4. Запознат съм с изискването да засадя и отглеждам есенни зърнено-житни култури в местообитания на зимуващи видове
гъски на минимум 50 % от заявените по дейността площи (само за код АП18.2).
5. Запознат съм с изискването да превърна обработваемите земи, които са местообитания на Царски орел (Aquila heliaca) или
Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в пасища и впоследствие ги поддържам екстензивно чрез паша или косене (само за
код АП18.3).
6. Запознат съм с изискването през първата година от прилагането на дейността до 30 септември да осигуря засяване на
площите по т. 5 с тревна житна смеска (само за код АП18.3).
7. Запознат съм с изискването да не използвам хербициди в периода 15 октомври – 1 март за дейността по т. 4 (само за код
АП18.2).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Не съм предлагал и съм запознат с изискването да не предлагам на пазара плодовете от овощната градина.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на
почвите и водите”:
1. Запознат съм с изискването да изпълнявам дейностите по направлението върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да осигуря вземане на почвени проби за N, P, K на всеки 5 хектара от блока на земеделското
стопанство през четвъртата година на прилагане на направлението.
3. Запознат съм с изискването да предоставя с подаването на заявление през петата година копие от документ за извършен
агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага сеитбообращение.
4. Запознат съм с изискването да извършвам сеитбообращението върху декларираните парцели съгласно последния
предоставен и одобрен план.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Специфични документи по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”:
1. Копие от документ за извършен агрохимичен анализ на почвата за площите, върху които ще се прилага
сеитбообращение (представя с подаването на заявление през петата година).
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

Декларации, задължителни за участие по направление „Контрол на почвената ерозия”:
1. Запознат съм с изискването да извършвам агроекологичните дейности върху едни и същи земеделски площи в
продължение на 5 последователни години от поемане на агроекологичния ангажимент.
2. Запознат съм с изискването да спазвам разпоредбите на чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за опазване на земеделските земи.
3. Запознат съм, че при кандидатстване по дейност „Превръщане на обработваеми земи в пасища” площта на парцелите,
заявени с код АП29, не е и няма да бъде включвана в сеитбообращение поне 5 години от началото на годината, в която съм
регистриран за участие.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност по чл.248а и/или чл.313 от Наказателния кодекс за предоставени от мен неверни данни
Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

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

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

Подпис и Печат (за ЕТ и Юридически лица):

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

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

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

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

Приложение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”
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Декларация за запознаване с определенията за нередност

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

УИН

Данни за кандидата (Физическо лице)
Име

УРН

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

Мобилен

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

Данни за кандидата (Юридическо лице)
Фирма

УРН

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

ЕГН/ЛНЧ

Лична карта/паспорт № на управляващото лице
Телефон

Мобилен

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

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

Прилагам копие от нотариално заверено пълномощно /

Декларирам:
1.
2.

1. Запознат/а съм с определението за нередност, съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както следва:
„нередност“ е всяко нарушение на разпоредба на правото на Общността, в резултат на действие или
бездействие от икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет
на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, или посредством намаляването или загубата на приходи,
произтичащи от собствени ресурси, които се събират направо от името на Общностите или посредством
извършването на неоправдан разход.

3.

2. Запознат/а съм с определението за съмнение за измама, съгласно Регламент (ЕО) № 1848/2006 г., както
следва:
„съмнение за измама“ е нередност, която е била предмет на първоначално решение по административен или
съдебен ред, което дава основание за завеждане на дела на национално равнище, с цел да се установи
наличието на умишлено деяние, по-специално измама, както е по член 1, параграф 1, буква a) от Конвенцията от
26 юли 1995 г. относно защита на финансовите интереси на Европейските общности, създадена на базата на
член K.3 от Договора за Европейски съюз.
3. Запознат/а съм с определението за измама, съгласно Конвенцията за защита на финансовите интереси на
Европейските общности, както следва :
„измама” е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
3.1. 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;
`
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Декларация за запознаване с определенията за нередност

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

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

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

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

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

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
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 й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:________________

1

Декларатор: ____________________
(подпис)

Посочва се качеството на деклариращия (кандидат/бенефициент/пълномощник), както и съответната схема или
мярка, по която се кандидатства.
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София 1618, бул. “Цар Борис III” 136
тел.: 02/81-87-100

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

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 й,
Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", европейското законодателство и
предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от
тях лица, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в
предвидени в нормативен акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол,
както и допълнителни данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки,
прилагани от ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва
следните категории лични данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда
документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се
обработват от ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
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§ 34. В Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регист ър на земеделск ите стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 106 от 20 0 0 г., бр. 99 от
2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г.,
бр. 20 от 20 05 г., бр. 3 от 20 07 г.; изм. с
Решение № 2312 от 7.03.2007 г. на ВАС на
РБ – бр. 23 от 2007 г. и Решение № 5821 от
2007 г. на ВАС на РБ – бр. 48 от 2007 г.,
бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и бр. 89 от 2011 г.,
бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22,
43 и 63 от 2014 г., бр. 31 от 2015 г., бр. 52 и
105 от 2016 г.) се правят следните изменения
и допълнени я:
1. В чл. 8:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Физическите лица представят за проверка документ за самоличност. Земеделските
стопани, които ползват земеделска зем я,
вписват в анкетните формуляри имотите,
които ще ползват през съответната година и
за които имат регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 ЗПЗП. При
вписване в анкетния формуляр на имоти в
регулация представят и документи, доказващи правното основание за ползването им,

ВЕСТНИК
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или заверка от кмета/кметския наместник
на населеното място по местонахож дение
на и мо та. Когат о земеделск и т е с т опа н и
отглеждат животни, прилагат опис на номерата на ушните марки и/или електронните
идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2, опис
на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния
ветеринарен лекар, контролиращ съответния
животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна
карта с анкетни формул яри на магнитен
носител.“;
б) в ал. 7 след думите „датата на заверката“ се поставя запетая и се добавя „но не
по-късно от края на срока по чл. 11, ал. 1
при годишна заверка,“.
2. В чл. 11, ал. 2 думите „или в сроковете
по ал. 1“ се заменят с „от настъпване на
промяната“.
3. В чл. 18, ал. 5 думите „два пъти в годината – в края на всяко шестмесечие“ се
заменят с „ежемесечно“.
4. Приложение № 3 към чл. 8, ал. 4 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 4

Декларация за извършване на дейности с първични фуражи
Декларирам, че извършвам следната/ите дейност/и, определени в член 5, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 183/2005 за хигиена на фуражите (моля, отбележете дейността, която упражнявате в момента
на подаване на заявлението за регистрация; възможни са повече от едно отбелязвания):

1. Декларирам, че произвеждам следните видове фуражи (моля, посочете видовете):



зърнени ......................................................................................................................



бобови ........................................................................................................................



тревни фуражи ...........................................................................................................



силажи и/или сенажи .................................................................................................



други ...........................................................................................................................
мляко, добито в стопанството, предназначено за изхранване на животни в
други стопанства:
 телета;  малачета;  ярета;  агнета;  прасета

Заявявам, че освен първично производство на фуражи упражнявам допълнително
и следните свързани с това операции:
- транспорт, складиране и третиране на първичните
да 
продукти на мястото на производството
(моля, отбележете коя конкретна дейност по третиране извършвате)
 почистване
 сортиране
 опаковане
 складиране
 естествено сушене
 охлаждане и съхранение на мляко във фермата

не 

Заявявам, че освен първично производство на фуражи упражнявам допълнително
и следните свързани с това операции:
С Т Р.
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- транспорт, складиране
Ди
Ъ третиране
Р Ж А В Е на
Н първичните
ВЕСТНИК
да 
продукти на мястото на производството
(моля, отбележете коя конкретна дейност по третиране извършвате)
 почистване
 сортиране
 опаковане
 складиране
 естествено сушене
 охлаждане и съхранение на мляко във фермата
- транспортни операции за доставка на първични продукти
от мястото на тяхното производство до друг обект
да 
(предприятие, търговец, ферма и др.).

не Б Р О Й 1 9

не 

2. Заявявам, че:

 произвеждам силажи, като използвам силажни добавки само за нуждите на
собствената си ферма.
3. Заявявам, че:

 смесвам фуражи изключително за нуждите на собствената си ферма, без да
използвам добавки и премикси (може да се ползват допълващи фуражи, които
съдържат фуражни добавки или премикси, получени на основата на добавки).
Запознат съм, че предоставените данни ще се ползват за нуждите на
регистрацията, в съответствие с чл. 15 от Закона за фуражите.
Забележка. Избраното се отбелязва със знак "Х".
Земеделски стопанин (физическо лице):
.............................
(подпис)
УКАЗАНИЯ
за попълване на декларацията за извършване
на дейности с първични фуражи
Декларацията се попълва от земеделски стопанин, който произвежда и предлага на пазара
първични фуражи!
Данните в декларацията са обвързани с попълнената информация в таблица 2 на анкетния
формуляр.
1. Точка 1 се попълва задължително. При
посочване на един или повече от първите пет
вида фуражи се посочват и културите:

Земеделски стопанин (юридическо лице):
............................
(подпис и печат)
Вид

Култури

бобови

соя
фасул
грах
леща
нахут
други протеинодайни

тревни

люцерна
естествени ливади

Вид

Култури

зърнени

обикновена (мека) пшеница

силажни/сенажни

царевица за силаж

твърда пшеница

други

захарно цвекло

пасища и мери

ечемик

памук

ръж

лен

тритикале

слънчоглед

овес

рапица

царевица за зърно

фуражни зеленчуци

сорго

други фуражни

просо
ориз
други зърнени

картофи
При посочване на последния вид фураж – мляко – се посочва и видът животни, за изхранването
на които е предназначено млякото.
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Извършване на допълнителни операции с
първични фуражи може да се отбележи само
след отбелязване на произвежданите първични
фуражи!
2. Точки 2 или 3 могат да се отбележат при
извършване на съответните дейности само след
попълване на т. 1.
Указанията са неразделна част от декларацията
за извършване на дейности с първични фуражи.“

§ 35. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Бозуков
1478

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10
„Агроекология и к лимат“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.;
изм., бр. 59 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава т. 8:
„8. подсигуряване на разнообразна паша
на пчелите и осигуряване на естествено опрашване.“
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Прилагането на направлението по
чл. 3, т. 8 се предоставя за пчелни семейства
във временни пчелини, разположени в земеделска земя в обхвата на зони Натура 2000,
обявени със заповед на министъра на околната
среда и водите, в земеделска земя в райони
с природни или други ограничения или в земеделски земи с висока природна стойност,
определени в Системата за идентификация
на земеделските парцели.“
§ 3. В чл. 5, ал. 3 т. 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. списък на землищата, в които има местообитания на зимуващи видове гъски съгласно
приложение № 1 и специализиран слой на орнитологично значими места, включващ зоните
на местообитанията и слоя по чл. 4, ал. 1;
2. списък на землищата, в които има местообитания на червеногуши видове гъски
съгласно приложение № 2, и специализиран слой на орнитологично значими места,
включващ зоните на местообитанията и слоя
по чл. 4, ал. 1;
3. списък на общините в България, на
територията на които в обработваеми земи
със зърнени култури гнезди ливаден блатар
(Circus pygargus), съгласно приложение № 3
и специализиран слой на орнитологично
значими места, включващ зоните на местообитанията и слоя по чл. 4, ал. 1.“
§ 4. В чл. 6, ал. 1 думите „по категории“
се заличават, а след абревиатурата „(ЗЗТ)“ се
добавя „и специализираните слоеве по чл. 5,
ал. 3 и 4“.
§ 5. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) След изтичане на срока по ал. 1 прилагането на агроекологичните дейности може
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да бъде ежегодно удължавано при спазване
на изискванията по тази наредба.“
§ 6. В чл. 9, ал. 2 след думата „парцел“
се поставя запетая и се добавя „пчелно семейство“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2, буква „б“ думите „на 50 % “ се
заменят с „минимум 50 %“.
2. Създава се т. 8:
„8. по направление „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване
на ес т ес т вено оп ра ш ва не“ ч рез сезон но
преместване и разполагане на пчелни семейства – 15,37 евро/пчелно семейство.“
§ 8. В чл. 15 се правят следните допълнения и изменения:
1. В ал. 1 след думите „земеделски парцели“ се поставя запетая и се добавя „пчелни
семейства“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Годишните агроекологични плащания
за прилагането на агроекологичните дейности
по направлението по чл. 3, т. 8 се основават
на броя на заявените пчелни семейства, които
са собственост на земеделския стопанин.“
§ 9. В чл. 17 се правят следните допълнения
и изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 7 се изменя така:
„7. земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по чл. 36, ал. 1, т. 1, не
заявят и не поддържат след първата година
като постоянно затревени площи одобрените
парцели;“
б) създава се т. 9:
„9. при извършване на административна
или проверка на място се установи неспазване
по отношение на преместването, местоположението, периода на разполагане и броя на
идентифицираните в Интегрираната информационна система на БАБХ пчелни семейства
във временните пчелини по направлението
по чл. 3, т. 8.“
2. В ал. 2 се създават т. 8 и 9:
„8. земеделските стопани, подпомагани
по направлението по чл. 3, т. 8, са намалили
броя на пчелни семейства под 80 % от одобрения брой за участие през първата година
от ангажимента;
9. са установени изкуствено създадени
условия.“
§ 10. В чл. 20, ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.
§ 11. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При наст ъпили форсма жорни или
изключителни обстоятелства, засягащи броя
на животните, заявени за подпомагане по
направлението по чл. 3, т. 6, земеделските
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стопани до края на петгодишния си ангажимент могат да продължат изпълнението
на ангажимента си с броя на отглежданите
животни от същия вид след настъпване на
обстоятелствата, ако броят им е по-малък от
този, за който са поели ангажимент.
(3) Когато земеделските стопани са поели
ангажимент по направлението по чл. 3, т. 8,
заявените за подпомагане пчелни семейства
не могат да бъдат намалявани под 80 % от
одобрения брой през първата година.“
§ 12. В чл. 22, ал. 1 след думите „т. 6“ се
добавя „и броя на пчелните семейства по
чл. 3, т. 8“.
§ 13. В чл. 23 се създават ал. 7, 8, 9, 10 и 11:
„(7) Земеделските стопани могат да поискат прекратяване на поет многогодишен
агроекологичен ангажимент, като подадат в
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция,
заявление за доброволен отказ по образец,
у твърден от изпълнителни я дирек тор на
Държавен фонд „Земеделие“ и възстановят
получената до момента финансова помощ
съгласно чл. 18, ал. 4. Заявлението за доброволен отказ може да бъде подадено до момента
на извършване на плащането по подадено
заявление за плащане в текуща година, но
не по-късно от 1 декември на годината на
подаване.
(8) Земеделски стопанин, който е подал заявление за доброволен отказ по ал. 7, не може
да ползва никакви права, произтичащи от
подаденото заявление за плащане.
(9) Заявлението за доброволен отказ по
ал. 7 не се одобрява от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, когато:
1. са установени нарушения и неспазване на
изисквания по подадено заявление за плащане
през годината на подаване на заявлението за
доброволен отказ;
2. заявлението за подпомагане/плащане е
избрано за извършване на проверка на място;
3. земеделският стопанин не е възстановил
получената финансова помощ.
(10) Не се приемат заявления за доброволен
отказ в периода на извършване на кръстосани проверки. Периодът за извършване на
кръстосани проверки се обявява на интернет
страницата на Държавен фонд „Земеделие“.
(11) Не се о т п уск а фи на нсова помощ
за годината на подаване на заявлението за
доброволен отказ.“
§ 14. В чл. 25 се създават ал. 5 и 6:
„(5) За подпомагане по направлението
по чл. 3, т. 8 се одобряват заявени пчелни
семейства на земеделски стопани, които са
собственици на пчелин/и, регистриран/и
съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), с най-малко
25 пчелни семейства, индивидуално идентифицирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).
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(6) При съсобственост на заявени за подпомагане пчелни семейства земеделският
стопанин предоставя към заявлението за
подпомагане нотариално заверен документ, в
който другият съсобственик изразява съгласието си кандидатът да получава подпомагане
за всички заявени пчелни семейства.“
§ 15. В чл. 26 се правят следните допълнения и изменения:
1. В т. 4 накрая се добавя „или декларираният брой животни от даден вид със
съответния агроекологичен код е по-голям
от разрешените в разрешителното за паша
за същия вид;“.
2. В т. 10 думите „с код култура „обработваема земя“ се заменят с „и не се поддържат
със земеделска култура за обработваема земя“.
3. Създава се т. 11:
„11. пчелни семейства, заявени по направлението по чл. 3, т. 8, които не отговарят на
изискванията на чл. 25, ал. 5 и 6.“
§ 16. В чл. 31 след думата „пожар“ се добавя
„и унищожаване на заявени пчелни семейства,
разположени във временен пчелин“.
§ 17. В чл. 36 се правят следните допълнения и изменения:
1. В ал. 3 след думата „плащане“ се добавя
„и поддържат“.
2. В ал. 4 думата „втората“ се заменя с
„първата“.
§ 18. В глава шеста се създава раздел IX
„Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“
с чл. 44а:
„Раздел IX
Подсигуряване разнообразна паша на пчелите
и осигуряване на естествено опрашване
Чл. 44а. (1) Земеделските стопани, които
кандидатстват за подпомагане по направлението по чл. 3, т. 8, осигуряват сезонно преместване и разполагане във временни пчелини на
не по-малко от 25 броя пчелни семейства в
периода 15 март – 15 септември за изпълнение
на дейността – извършване на паша.
(2) Временните пчелини по ал. 1 трябва
да са:
1. разположени на разстояние не по-малко от 3 км по въздух от постоянния пчелин,
регистриран в БАБХ;
2. разположени на площи по чл. 4, ал. 4;
3. регистрирани посредством географски
координати в Интегрираната информационна
система на БАБХ (ВетИС).
(3) Земеделските стопани са длъжни да
запазят броя на подпомаганите пчелни семейства до 80 % от първоначално одобрения
брой през целия период на ангажимента.
(4) Земеделските стопани осигуряват ежегодно придвижване на пчелни семейства на
не по-малко от две местоположения на площи
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по чл. 4, ал. 4, в които разполагат временните
пчелини за извършване на дейността.
(5) Земеделските стопани осигуряват минимален непрекъснат период на престой от
3 седмици на пчелните семейства във всеки
временен пчелин.
(6) В годината на заявяване на едно местоположение се разполагат до 50 пчелни
семейства.
(7) Земеделските стопани осигуряват разстояние от най-малко 500 м по въздух между
географските координати на пчелините за изпълнение на дейността по чл. 3, т. 8, вписани
в Интегрираната информационна система на
БАБХ (ВетИС).
(8) След края на периода по ал. 1 земеделските стопани осигуряват придвижването на
пчелните семейства в постоянния пчелин.“
§ 19. В чл. 46, т. 5, буква „б“ думите „чл. 25,
ал. 5“ се заменят с „чл. 25, ал. 4, т. 2“.
§ 20. В чл. 54 ал. 4 се изменя така:
„(4) При установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции отстраняването им се извършва, като
външната институция, допуснала техническата
грешка, попълва „Заявление за редакция на
въведени данни“ в СВДВИ по образец и го
изпраща до Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, в срок до 31 януари на
следващата година ведно със заверено копие
на документа, отразяващ резултатите от извършената проверка, налагаща корекцията във
вече въведените данни. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, предприема
необходимите действия с оглед извършване
на редакция на въведените данни съобразно
допълнително предоставените документи.“
§ 21. В допълнителните разпоредби, в § 1
се създава т. 6а:
„6а. „Пчелно семейство“ е пчелното семейство съгласно § 1, т. 6 от допълнителните
разпоредби на Закона за пчеларството.“
§ 22. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 1
накрая на таблицата се създава следния ред:
„
Подсигуряване разнообразна паша
на пчелите и осигуряване на естестПП
АК21
вено опрашване чрез преместване
и разполагане на пчелни семейства

“
§ 23. В приложение № 6 към чл. 16 и чл. 23,
ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 4 след ред три се създава ред четири:
„ – Забранява се изгарянето на стърнищата.“
2. В т. 5 след първия ред се създава втори
ред:
„ – При п ри д ви ж ва не/т ра нспор т и ра не
животните трябва да бъдат придружени от
ве т ери нарномед и ц и нско сви де т елс т во за
придвижване/транспортиране.“
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3. Създава се т. 8:
„8. Подсигуряване разнообразна паша на
пчелите и осигуряване на естествено опрашване:
а) постоянният пчелин на земеделския
стопанин е регистриран по чл. 137 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност;
б) земеделският стопанин – кандидат и
бенефициент на финансова помощ, спазва
изискванията на чл. 15 и 16 от Закона за
пчеларството.“
Заключителни разпоредби
§ 24. В Наредба № 5 от 2015 г. за прилагане
на мярка 12 „Плащания по НАТУРА 2000 и
Рамковата директива за водите“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.), в чл. 1
ал. 4 се изменя така:
„(4) Допустими за подпомагане по ал. 2 са
земеделски площи, които попадат изцяло в
защитена зона от Натура 2000.“
§ 25. В Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 16 от 2015 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6 ал. 3 се изменя така:
„(3) След изтичане на петгодишния период
на ангажимента същият може да бъде удължаван ежегодно.“
2. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 18, ал. 2“ се
заменят с „чл. 20“.
2. В ал. 2 се създават т. 7 и 8:
„7. се установи прекъсване в периода на
контрол;
8. са установени изкуствено създадени
условия.“
3. В чл. 15 ал. 4 се изменя така:
„(4) Подпомаганите земеделски стопани
възстановяват получената до момента финансова помощ по съответното направление
заедно със законните лихви, когато:
1. след изтичане на сроковете по чл. 11, ал. 4
не са предоставили в Държавен фонд „Земеделие“ в срока по чл. 33, ал. 1, т. 2 сертификат
или писмено доказателство за съответствие на
произведените растителни, животински или
пчелни продукти с правилата на биологично
производство, тогава възстановяват 100 % от
изплатената финансова помощ;
2. е прекратен поетият многогодишен ангажимент; в зависимост от годината на първоначално одобрение по мярката до годината,
в която е прекратен поетият ангажимент по
ал. 3, т. 1 и 2, възстановяват:
а) 100 % от изплатената финансова помощ,
ако е до края на третата година;
б) 40 % от изплатената финансова помощ,
ако е до края на четвъртата година;
в) 20 %, ако е до края на петата година;
г) 10 %, ако е след петата година.“
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4. В глава трета „Изисквания към кандидатите за подпомагане“ се създава чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Подпомаганите земеделски
стопани могат да поискат прекратяване на
поет многогодишен ангажимент като подадат
в съответната Областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, заявление за доброволен отказ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен
фонд „Земеделие“, и възстановят получената
до момента финансова помощ съгласно чл. 15,
ал. 4. Заявлението за доброволен отказ може
да бъде подадено до момента на извършване на плащането по подадено заявление за
плащане в текуща година, но не по-късно от
1 декември на годината на подаване.
(2) Кандидат, който е подал заявление за
доброволен отказ по ал. 7, не може да ползва
никакви права, произтичащи от подаденото
заявление за плащане.
(3) Заявлението за доброволен отказ по
ал. 7 не се одобрява от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, когато:
1. са установени нарушения и неспазване на
изисквания по подадено заявление за плащане
през годината на подаване на заявлението за
доброволен отказ;
2. заявлението за подпомагане/плащане е
избрано за извършване на проверка на място;
3. земеделският стопанин не е възстановил
получената финансова помощ.
(4) Не се приемат заявления за доброволен
отказ в периода на извършване на кръстосани проверки. Периодът за извършване на
кръстосани проверки се обявява на интернет
страницата на Държавен фонд „Земеделие“.
(5) Не се отпуска финансова помощ за годината на подаване на заявлението за доброволен отказ.“
5. В чл. 29 думата „агроекологичните“ се
заличава.
6. В чл. 30 думата „агроекологичните“ се
заличава.
7. В чл. 33:
а) в ал. 1 се създава т. 3:
„3. документите по т. 2, удостоверяващи
състоянието на парцелите и продукцията
(биологично или в преход), се предоставят за
всеки от одобрените за подпомагане парцели,
преминали периода на преход към биологично
производство по чл. 11, ал. 4.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Когато при извършване на проверки
от страна на контролиращото лице или компетентното звено по чл. 1, ал. 3 от Наредба
№ 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на
биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински
продукти, продукти от аквакултури и храни,
тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (ДВ, бр. 16 от
2013 г.) бъде установено неспазване на изискванията по ал. 1, т. 1, което води до налагане
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на мярка 5.4 от приложение № 3 към чл. 40,
ал. 6 от Наредба № 1 от 2013 г., информация
за резултатите от проверката се изпраща на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, не по-късно от три работни дни след
установяване на нарушението.“
8. В чл. 39:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, 2 и 3“;
бб) създава се б. „г“:
„г) документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на контролиращото лице, както и копие на договора с новото
контролиращо лице – в срок от 15 работни дни
от настъпването на промяната.“;
б) в т. 2 се създава буква „д“:
„д) документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на контролиращото лице, както и копие на договора с новото
контролиращо лице – в срок от 15 работни дни
от настъпването на промяната.“;
в) в т. 3 се създава буква „г“:
„г) документ, удостоверяващ непрекъсването на контрола при промяна на контролиращото лице, както и копие на договора с новото
контролиращо лице – в срок от 15 работни дни
от настъпването на промяната.“
9. В чл. 49 ал. 4 се изменя така:
„(4) При установяване на допуснати техническ и г решк и от ст рана на външните
институции отстраняването им се извършва
като контролиращите лица, допуснали техническата грешка, попълват „Заявление за
редакция на въведени данни в „СВДВИ“ по
образец и го изпращат до Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, в срок
до 31 декември на годината, за която се отнасят. Към заявлението се прилагат заверени
копия на всички документи от извършените
годишни физически проверки и допълнителни инспекции, отразяващи действителното
състояние, налагащо корекцията във вече
въведените данни. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, предприема
необходимите действия с оглед извършване
на редакция на въведените данни съобразно
допълнително предоставените документи.“
10. В допълнителните разпоредби, в § 1 се
създава т. 3а:
„3а. „Изкуствено създадено условие“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
интегрираната система за администриране
и контрол, мерки за развитие на селските
райони и кръстосаното съответствие.“
§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник.“
За министър:
Георги Желязков
1479
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. за условията и реда
за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбранатa
и Българската армия при освобождаване от
военна служба (обн., ДВ, бр. 95 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 41 от 2012 г. и бр. 67 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата „/профил“ се заличава.
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2. В ал. 5, т. 1 след думите „личен състав“
се поставя запетая и се добавя „съобразно
Таблица за съпоставимост на длъжностите
от К ласификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и в Българската
арм и я к ъм На ц иона л ната к ласифика ц и я
на професиите и длъж ностите от 2011 г.
(НКПД), утвърдена с акт на министъра на
отбраната“.
§ 2. Приложение № 1а към чл. 12, ал. 4
се изменя така:
„Приложение № 1а
към чл. 12, ал. 4

..........................................................................................................................................................................................
(наименование на структурата на Министерството на отбраната, структурата на пряко подчинение на
министъра на отбраната или военното формирование от Българската армия)
Препоръка
на ..........................................................................................................................................................................................
(трите имена)
в уверение на това, че като ........................................................................................................................................
(офицер, офицерски кандидат, сержант, войник/матрос)
успешно е завършил военната си служба на ........................................................................................................
(дата/месец/година)
По време на военната си служба е заемал следните длъжности:
– ……………………………..........…… – код …………………., съпоставена – …….…..............……………………….. – код ………………..…..
(по Класификатора на длъжностите на военнослужещите) (по НКПД от 2011 г.)
– ……………………………..........…… – код …………………., съпоставена – …….…..............……………………….. – код ………………..…..
(по Класификатора на длъжностите на военнослужещите) (по НКПД от 2011 г.)
– ……………………………..........…… – код …………………., съпоставена – …….…..............……………………….. – код ………………..…..
(по Класификатора на длъжностите на военнослужещите) (по НКПД от 2011 г.)
При изпълнение на служебните си задължения е демонстрирал/a:
– Професионални ………………………...............................................………………………...…………………………………...……..………
компетентности:
(проявление)
………………………...…………………………………………................................................……...………………………..
...........................................................................................................................................................
– Личностни
………………………...............................................………………………...…………………………………...……..………
характеристики:
(проявление)
………………………...…………………………………………................................................……...………………………..
………………………...…………………………………………................................................……...………………………..
Притежаваните опит, професионални компетентности и личностни характеристики са изградили ....
..........................................................................................................................................................................................
(име и фамилия)
като специалист с ................................................................................................................ степен на изпълнение
(изключителна/много добра/задоволителна)
на задълженията си по време на военната служба.
Настоящата препоръка се дава да послужи при кандидатстване за работа.

………….………..…......
(дата)
…………………..….......
(населено място)“

Ръководител/командир (началник):
................………………………...……….…..........
(подпис и печат)

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1324

Министър:
Стефан Янев
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КОМИСИЯ
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Наредба за отменяне на Наредба № 42 от
2010 г. за изграждането и поддържането на
информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на
полици по задължителните застраховки по
чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
(обн., ДВ, бр. 90 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 55 от 2011 г.)
Член единствен. Наредба № 42 от 2010 г.
за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и
контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици
по задължителните застраховки по чл. 249,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 90 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 55 от
2011 г.) се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
(2) Разпоредбите на чл. 3 и 4 от отменената
Наредба № 42 от 2010 г. за изграждането и
поддържането на информационна система за
оценка, управление и контрол на риска, в т.ч.
за издаване на полици по задължителните
застраховки по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса
за застраховането запазват действието си
до изтичането на сроковете по § 4, ал. 6 от
преходните и заключителните разпоредби
на Наредба № 54 от 2016 г. за регистрите на
Гаранционния фонд за обмена и защитата на
информацията и за издаването и отчитането
на задължителните застраховки по чл. 461,
т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането (ДВ,
бр. 7 от 2017 г.).
§ 2. Настоящата наредба е приета с Решение
№ 165-Н от 13 февруари 2017 г. на Комисията
за финансов надзор.
Председател:
Карина Караиванова
1321

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 1 от 2012 г. за реда за водене
на Регистъра на научната дейност в Република
България (ДВ, бр. 5 от 2012 г.)
§ 1. В наименованието на инструкцията
думите „Регистъра на научната дейност в
Република България“ се заменят с „Регистъра
за научната дейност в Република България“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Регистъра на научната
дейност в Република България“ се заменят с
„Регистъра за научната дейност в Република
България“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистърът е публичен и се поддържа
от Министерството на образованието и науката
чрез Националния център за информация и
документация, наричан по-нататък „центъра“.“
§ 3. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. научни постижения и резултати;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. международни програми, в които Република България членува, и програми в областта на научните изследвания, финансирани
от държавата;“.
§ 4. Наименованието на раздел II се изменя така:
„Подлежащи на вписване данни и обстоятелства“.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. съкратеното наименование на български
и английски език;“.
2. Точка 9 се изменя така:
„9. ръководство на научната организация,
висшето училище или съответното организационно подразделение (позиция, имена,
академична длъжност и научна степен);“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. единен граждански номер (ЕГН) на
българските граждани, а за чужденците – личен номер (ЛН) или личен номер за чужденец
(ЛНЧ);“.
2. В т. 6 след думата „институция“ в скобите се добавя „номер и дата на трудовия
договор за заеманата академична длъжност
в институцията“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 8 в основния текст думите „Научни
резултати“ се заменят с „Научни постижения
и резултати“.
§ 8. В чл. 10 в основния текст след думата
„членува“ се добавя „и програми в областта
на научните изследвания, финансирани от
държавата“.
§ 9. Наименованието на раздел III се изменя така:
„Вписване, поддържане и актуализация в
регистъра“.
§ 10. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Действията по вписване на
данните и обстоятелствата в регистъра се
извършват от длъжностни лица, определени
със заповед на изпълнителния директор на
центъра.
(2) Първоначалното вписване в регистъра
на данните и обстоятелствата по чл. 4 – 11
включително се осъществява въз основа на
заявление, подадено от законния представител
или пълномощник на лицата по т. 1 – 3, съгласно образци, утвърдени от изпълнителния
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директор на центъра. Заявяването за първоначално вписване може да се извършва и по
електронен път със заявления по образци,
у твърдени със заповед на изпълнителния
директор на центъра, съответно за:
1. научните организации и висшите училища;
2. възложителите на конкурси за научноизследователски проекти, включително и
фонд „Научни изследвания“, в изпълнение на
задължението по чл. 6, ал. 5 от Правилника
на фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 41
от 2016 г.);
3. физическ ите и юри дическ ите лица,
кандидатствали и получили финансиране за
научноизследователска дейност по ред, определен в чл. 7б, ал. 2 от Закона за насърчаване
на научните изследвания.
(3) Към заявленията се прилагат заверени
от законния представител или пълномощника
на лицето по ал. 2, т. 1 – 3 копия на документи, удостоверяващи заявените за вписване
данни и обстоятелства по чл. 4 – 11. При
необходимост длъжностните лица по ал. 1
може да изискат и оригинала на документа,
който след сверяване се връща на заявителя.
(4) Когато заявлението по ал. 2 и документите по ал. 3 се подават по електронен
път, се спазват изискванията на Закона за
електронния документ и електронния подпис.
(5) Вписването в регистъра се извършва,
в случай че лицето по ал. 2, т. 1 – 3 е представило в центъра цялата необходима информация съгласно образците по ал. 2, както и
документите по ал. 3, които я удостоверяват.
(6) Когато при разглеждане на подадено
заявление с документите към него се установят
нередовности или непълноти в приложените
документи, изпълнителният директор на центъра или оправомощено от него длъжностно
лице изпраща писмено уведомление до заявителите за отстраняването им в срок до 3
работни дни считано от датата на получаване
на уведомлението.
(7) В случай на неотстраняване на нередовностите или непълнотите в срока по ал. 6
вписването се отказва.
(8) След отстраняване на откритите нередовности или непълноти в срока по ал. 6,
както и при липсата на такива, длъжностните
лица по ал. 1 извършват вписване на заявените
данни и обстоятелства в регистъра.“
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Регистърът се поддържа като
единна електронна база данни (информационна система) с възможност за електронно
заявяване и/или заявяване на хартиен носител на подлежащите на вписване данни и
обстоятелства.
(2) Компютърната база данни се поддържа
от длъжностно лице или от длъжностни лица,
определени със заповед на изпълнителния
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директор на центъра по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията
в системата срещу разрушение, неправомерно
изменение и ползване и осигурява контролиран
достъп за вписвания и преглеждане.“
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Всяко вписано в регистъра лице
по чл. 13, ал. 2 е длъжно в срок 7 дни считано от възникване на промяна във вписаните
данни и обстоятелства по чл. 4 – 11 да подаде
заявление за вписване на промяната съгласно
образец, утвърден от изпълнителния директор
на центъра.“
§ 13. Създават се чл. 15а и 15б:
„Чл. 15а. Регистърът се поддържа като
актуална база данни, в която се съдържа информация за вписаните данни и обстоятелства,
както и за промените, настъпили в тях.
Чл. 15б. Регистърът за научната дейност в
Република България е публичен, като всяко
лице по чл. 13, ал. 2 може да поиска от центъра да му бъде издадено удостоверение за
вписване или справка относно информацията,
която подлежи на обявяване.“
§ 14. В чл. 16, ал. 2 думите „Министерството на образованието, младежта и науката“ се
заменят с „центъра“.
Преходни разпоредби
§ 15. (1) Всички заварени към датата на
влизането в сила на тази инструкция лица по
чл. 13, ал. 2, вписани в регистъра, са длъжни
да подадат заявление за пререгистрация в срок
до 31 декември 2017 г. Заявление в същия срок
се подава и от фонд „Научни изследвания“ за
пререгистрация на подлежащите на вписване
данни и обстоятелства по чл. 7б от Закона
за насърчаване на научните изследвания и
чл. 6, ал. 2 от Правилника на фонд „Научни
изследвания“.
(2) Пререгистрацията по ал. 1 се извършва
чрез вписване на данните и обстоятелствата
по чл. 4 – 11 включително въз основа на заявление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на центъра, подадено при условията
и по реда на чл. 13, ал. 2 – 6.
(3) Със заявлението за пререгистрация
може да бъде подадено и заявление съгласно
образец, утвърден от изпълнителния директор на центъра, за вписване на нови данни и
обстоятелства в регистъра или за заличаване
на вписани данни и обстоятелства.
§ 16. Лицата, данните и обстоятелствата,
вписани в регистъра, които към 31.12.2017 г.
не са пререгистрирани, се заличават от него.
Същите могат да бъдат вписани повторно в
регистъра при условията и по реда на тази
инструкция.
Министър:
Николай Денков
1349
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11701
от 2 ноември 2016 г.

по административно дело № 11052 от 2015 г.
Върховният административен съд на Република България – първо отделение, в съдебно
заседание на двадесет и четвърти ноември
две хиляди и петнадесета година в състав:
председател: Здравка Шуменска, членове:
Милена Златкова, Благовеста Липчева, при
секретар Благовеста Първанова и с участието
на прокурора Симона Попова изслуша доклад
ваното от председателя Здравка Шуменска по
адм. дело № 11052/2015 г.
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по протест на Виктор Малинов – прокурор при Върховната административна прокуратура, срещу Постановление № 324 на Министерския съвет (МС) от
1.12.2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни
дейности в автомобилния транспорт, приета с
Постановление № 244 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 77 от 2006 г.).
В протеста се поддържа незаконосъобразност на протестираното постановление с твърдение, че не е спазен чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона
за нормативните актове (ЗНА) във връзка с
чл. 80 АПК за предварително публикуване
на интернет страницата на Министерството
на труда и социалната политика (вносител
на проекта) на проекта на протестираното
постановление ведно с мотивите или доклада
към него. Наведени са доводи и за неспазване на чл. 28, ал. 2 и 3 ЗНА. В протеста се
твърди, че допуснатите закононарушения са
съществени, доколкото пряко рефлектират
върху основни начала на административното
производство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, уредени в
чл. 4, 8, 12 и 13 АПК. Претендира се отмяна
на подзаконовия нормативен акт в хипотезата
на чл. 146, т. 3 АПК.
Ответната страна по протеста – Министерският съвет, представляван от процесуалния
представител юрисконсулт Ирина Георгиева,
в писмено становище и в съдебно заседание,
ангажира становище за неоснователност на
протеста. Счита, че дори и да е налице процесуално нарушение, то не е съществено, тъй
като не би променило волеизявлението на
административния орган, доколкото процесното постановление на МС е прието с оглед
привеждане на Наредбата за организация на
работното време на лицата, които извърш-
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ват транспортни дейности в автомобилния
транспорт в съответствие с изискванията на
европейското законодателство.
Ответната страна – Министерството на
труда и социалната политика, представлявано
от юрисконсулт Ивелина Шопска, ангажира
становище за неоснователност на протеста.
Счита, че протестираното постановление е
прието при спазване на законовите изисквания.
Участващият в производството прокурор
от Върховната административна прокуратура
дава заключение за основателност на протеста.
Счита, че при приемане на постановлението не е спазен процесуалният ред, уреден в
чл. 77 АПК и чл. 26, ал. 2 ЗНА, което води
до нарушаване на основни принципи, регламентирани в чл. 4, 8 и 12 АПК, представлява
съществено процесуално нарушение и е основание за отмяна на акта.
Върховният административен съд, първо
отделение, намира, че подаденият протест е
процесуално допустим. Предмет на същия е
Постановление № 324 на Министерския съвет
от 1.12.2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни
дейности в автомобилния транспорт, приета с
Постановление № 244 на Министерския съвет
от 2006 г. (ДВ, бр. 77 от 2006 г.). Съгласно
чл. 186, ал. 2 АПК прокурорът може да подаде
протест срещу подзаконов нормативен акт,
като според нормата на чл. 187, ал. 1 АПК
оспорването (подаването на протест) може
да бъде направено без ограничение във времето. Следователно протестът е процесуално
допустим.
Разгледан по същество, е основателен по
следните съображения:
По делото е установено, че проектът на
Постановление № 324 на Министерския съвет
от 1.12.2011 г. за изменение и допълнение на
Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни
дейности в автомобилния транспорт, приета
с Постановление № 244 на Министерския
съвет от 2006 г., заедно с мотивите, съответно доклада, към него не е публикуван на
интернет страницата на Министерството на
труда и социалната политика (вносител на
проекта), каквото императивно изискване е
уредено в разпоредбата на чл. 26, ал. 2 ЗНА.
Твърдение в обратната посока е направено
от процесуалния представител на министерството (в съдебното заседание, проведено по
делото), но не са представени потвърждаващи
го доказателства.
При това положение настоящият състав
на Върховния административен съд намира,
че при приемане на протестираното постановление на МС са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила. Съгласно императивното правило на
чл. 26, ал. 2 ЗНА преди внасянето на проект
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на нормативен акт за издаване или приемане
от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на
съответната институция заедно с мотивите,
съответно доклада, като на заинтересованите
лица се предоставя най-малко 14-дневен срок
за предложения и становища по проекта. В
конкретния случай това законово изискване
не е спазено, като заинтересованите лица не
са могли да представят своите предложения
и становища, а още по-малко те да бъдат
разгледани, обсъдени и взети предвид, с което е нарушен и редът за издаване на акта,
регламентиран в чл. 77 АПК. Посочените
разпоредби имат императивен характер и с
тях се цели спазване на принципите, посочени
в чл. 26, ал. 1 ЗНА. Целта на законодателя е
да се осигурят възможности за излагане на
тезите на заинтересованите лица и обсъждането им преди приемането на нормативния
административен акт с всички произтичащи
от това последици.
Настоящият състав намира за неоснователно възражението на ответната страна – Министерският съвет, че допуснатото нарушение
е несъществено, понеже не би повлияло на
крайния резултат и на волеизявлението на
административния орган. В подкрепа на тази
теза е посочено, че в случая административният орган е действал в условията на обвързана
компетентност, доколкото постановлението е
прието с оглед въвеждане във вътрешното законодателство на изискванията на Директива
2002/15/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 11 март 2002 г. за организацията на
работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт.
Настоящият състав не споделя тази теза,
доколкото въвеждането на общностното законодателство в националното се извършва
посредст вом механизми т е, п редви дени в
местния закон за приемане на съответните
нормативни и подзаконови нормативни актове.
В този смисъл задължителното транспониране на общностното право в националното
не изключва спазването на местното законодателство и предвидената в него процедура
за приемане на нормативен или подзаконов
нормативeн акт.
Действително най-често сочената в съдебната практика на Върховния административен
съд хипотеза на „съществено“ нарушение на
съдопроизводствените правила се свързва със
степента на въздействие върху волеизявлението
на административния орган и вероятността за
постановяване на различен правен резултат
при липсата на такова нарушение. Съществено процесуално нарушение е налице обаче и
винаги когато нарушаването на определени
законоворегламентирани правила е довело до
нарушаване на основен принцип на административното производство. В конкретния слу-
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чай е налице именно тази хипотеза, доколкото
е налице процесуално нарушение, което пряко
рефлектира върху основни принципи и начала
на административното производство – законност, равенство, достъпност, публичност и
прозрачност, уредени в чл. 4, 8, 12 и 13 АПК.
Поради гореизложеното настоящият състав
на Върховния административен съд приема,
че протестираното постановление е незаконосъобразно, поради което следва да бъде
отменено.
Водим от горното, Върховният административен съд, първо отделение,
РЕШИ:
Отменя Постановление № 324 на Министерския съвет от 1.12.2011 г. за изменение и
допълнение на Наредбата за организация на
работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния
транспорт, приета с Постановление № 244
на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 77
от 2006 г.).
Решението може да се обжалва с касационна
жалба пред петчленен състав на Върховния
административен съд в 14-дневен срок от
съобщаването му.
Председател:
Георги Колев
1352

РЕШЕНИЕ № 12586
от 22 ноември 2016 г.

по административно дело № 308 от 2016 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – четвърто отделение, в съдебно заседание на седемнадесети октомври
две хиляди и шестнадесета година в състав:
председател: Мариника Чернева, членове:
Галина Матейска, Светослав Славов, при
секретар Илиана Илиева и с участието на
прокурора Емил Дангов изслуша докладваното от съдията Светослав Славов по адм.
дело № 308/2016 г.
Производството е по чл. 185 – чл. 196 от
Административнопроцесуалния кодекс.
Образувано е по жалба на сдружение „Регионален природозащитен център – „На ти с
природата“ със седалище и адрес на управление
София, ул. Георги Сава Раковски 181, вх. Б,
представлявано от Габриела Пападопова, председател на управителния съвет на сдружението, с която оспорва законосъобразността на
разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от Правилника
за прилагане на Закона за лова и опазване
на дивеча (ППЗЛОД), приет с Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 151 от
13.06.2001 г., обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в
сила от 29.06.2001 г., в редакцията є, изменена
с § 48 от ПМС № 94 от 22 април 2003 г., който
текст гласи: „Унищожаването на подивели и

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

скитащи кучета и котки, както и на кучета,
придружаващи стада от домашен добитък,
без поставени спъвачки с дължина 30 см на
нивото на лакътната става, в ловностопанските райони се извършва във всички дни
на седмицата.“
С жалбата са релевирани доводи за незаконосъобразност на оспорената разпоредба
поради противоречие с чл. 1 от Протокол
№ 1 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи
(ЕКПЧ), чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията
на Република България, чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс и чл. 40, ал. 2 от Закона
за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД). Жалбоподателят прави искане да бъде отменен
като незаконосъобразен оспореният текст
от подзаконовия нормативен акт. В съдебно
заседание жалбоподателят, представляван от
председателя на управителния съвет, заявява
становище, в което поддържа жалбата си и
моли съда да отмени обжалваната разпоредба
по наведените доводи в нея.
Ответната страна – Министерският съвет на Република България, чрез надлежно
упълномощения процесуалния представител
гл. юрк. Ирина Георгиева в съдебното заседание и в представената писмена защита
оспорва жалбата с доводи за неоснователност
на оспорването с искане да бъде отхвърлена.
Претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Ответната страна – изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите, чрез процесуалния си представител юрк.
Деница А лександрова за явява становище
за неоснователност на жалбата. Представя
писмено становище и моли съда да постанови решение, с което жалбата на сдружение
„На ти с природата“ да бъде отхвърлена.
Претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Представителят на Върховната административна проку рат у ра излага становище
за основателност на искането за отмяна на
оспорения текст по съображения, че противоречи на материалноправните норми от
по-висока степен, а именно ЗЛОД, както и
накърнява правото на собственост, гарантирана в чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията
на Република България. Предлага жалбата
да бъде уважена.
Жалбата е предявена срещу разпоредба от
нормативен административен акт, подлежащ
на оспорване и от сдружение с нестопанска
цел, което с оглед предмета си на дейност
и приетото с TP № 2 от 12.02.2010 г. на ОС
на съдиите във Върховния административен
съд по т.д. № 4/2009 г. има правен интерес
от оспорването, поради което е допустима,
като по отношение на нейната допустимост
съдът се е произнесъл и с определение от

ВЕСТНИК

БРОЙ 19

22.01.2016 г. по адм.д. № 308/2016 г. по описа
на съда. Разгледана по същество, жалбата е
основателна.
Предмет на оспорване е разпоредбата на
чл. 73, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за лова и опазване на дивеча
(ППЗЛОД), приет с Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 151 от 13.06.2001 г.,
обн., ДВ, бр. 58 от 29.06.2001 г., в сила от
29.06.2001 г., в редак ци ята є, изменена с
§ 48 от ПМС № 94 от 22 април 2003 г., който
текст гласи: „Унищожаването на подивели и
скитащи кучета и котки, както и на кучета,
придружаващи стада от домашен добитък,
без поставени спъвачки с дължина 30 см на
нивото на лакътната става, в ловностопанските райони се извършва във всички дни
на седмицата.“, която е подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 7, ал. 1 ЗНА и
попада в дефиницията на чл. 75, ал. 1 АПК.
С разпоредбата на § 11 от Закона за лова и
опазване на дивеча законодателят е делегирал правомощия на Министерския съвет да
приеме правилник за прилагането на закона
в 6-месечен срок от влизането му в сила,
което обосновава извод, че оспореният акт е
издаден от орган, който е имал материалната
компетентност по смисъла на чл. 76, ал. 1,
предл. 2 АПК. Оспореният подзаконов нормативен акт е издаден от компетентен орган,
при изрично предвидена законова делегация,
в рамките на материалната му компетентност и в предписаната писмена форма и е
обнародван в „Държавен вестник“. Видно от
представените по преписката доказателства
са спазени всички изисквания на чл. 77 АПК
и чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1 от Закона за
нормативните актове.
Настоящият съдебен състав намира, че
атакуваната разпоредба от Правилника за
прилагане на Закона за лова и опазване на
дивеча не съответства на разпоредбата на
чл. 40, ал. 2 от Закона за лова и опазване
на дивеча и Конституцията на Република
България.
С оспорената разпоредба на чл. 73, ал. 3
от Правилника за прилагане на Закона за
лова и опазване на дивеча в редакцията є,
изменена с § 48 от ПМС № 94 от 22 април
2003 г., към текста, който гласи: „Унищожаването на подивели и скитащи кучета и котки
в ловностопанските райони се извършва във
всички дни на седмицата“, е изменена, като
след думата „котки“ е поставена запетая и е
добавено „както и на кучета, придружаващи
стада от домашен добитък, без поставени
спъвачки с дължина 30 см на нивото на лакътната става“.
Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от
Закона за лова и опазване на дивеча, в който
е регламентирано, че с цел запазване на екологичното равновесие и устойчиво развитие
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на популациите при доказана необходимост се
регулира числеността на някои видове дивеч
при условия и по ред, определени с правилника за прилагането на закона, като в ал. 2
от същата разпоредба конкретно е посочено,
че подивелите и скитащите кучета и котки в
ловностопанските райони се унищожават. При
това изчерпателно посочване на видовете
животни и техните характеризиращи признаци, за които законодателят е възприел като
застрашаващи запазването на екологичното
равновесие, като с цел опазването на дивеча
е допуснал тяхното унищожаване.
В посочената по-горе разпоредба на § 11 от
Закона за лова и опазване на дивеча, с която
са делегирани правомощия на Министерския
съвет да приеме правилник, който по смисъла
на чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове „Правилникът е нормативен акт, който
се издава за прилагане на закон в неговата
цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната
дейност“, поради което е основателно възражението в жалбата, че оспореното допълнение
към разпоредбата на чл. 73, ал. 3 ППЗЛОД не
кореспондира с този в закона. Нещо повече,
след като правното регулиране за опазване на
дивеча, за което законодателят е предвидил
правомощието на Изпълнителната агенция
по горите, която се подпомага от ловните
сдружения за извършване на унищожаването
на подивелите и скитащите кучета и котки,
е намерило първичната си уредба именно в
Закона за лова и опазване на дивеча, но не
го е предвидил като мярка по отношение
на кучета, придружаващи стада от домашен
добитък, без поставени спъвачки, поради
което е недопустимо компетентния орган да
разширява приложното поле и по отношение
на такива животни с посочената поведенческа
особеност. Доколкото е правомощието на
административния орган да издаде нормативен акт за прилагане на закон в неговата
цялост, то в случая се касае за доразвиване
и регламентиране на хипотеза на чл. 40,
ал. 2 ЗЛОД. В този смисъл допълването на
разпоредбата на чл. 73, ал. 3 ППЗЛОД излиза
и извън кръга на въпроси, за които издателят на подзаконовия нормативен акт е бил
овластен да го издаде.
Законът е нормативен акт от по-висока
степен. Правилникът не може да съдържа
разпоредби, които противоречат на нормативен акт от по-висок ранг, тъй като съгласно
императивното изискване на чл. 15, ал. 1 от
Закона за нормативните актове нормативният
акт следва да съответства на Конституцията
на Република България и на другите нормативни актове от по-висока степен.
Неоснователен е доводът на ответника
относно съответствието на допълнения текст
в оспорената разпоредба е извършено въз
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основа на допуснатата от закона възможност
за доразвиване на законовата разпоредба на
чл. 40, ал. 2 ЗЛОД, като това допълване съответства на целта на закона, като доразвива
идеите му, без да им противоречи. Съгласно
тази разпоредба и във връзка с правомощията,
въведени в чл. 4 ЗЛОД, където регулацията на
правилата за организация на ловното стопанство, което е част от държавната политика и
попада в областта на изпълнителната дейност,
но третирането на кучетата, придружаващи
стадата от домашен добитък, без поставени
спъвачки с тези, които са подивели и скитащи,
като еднакво застрашаващи дивеча в ловностопанските райони не съответства на целта на
закона. Характеристиката им „придружаващи
стадата“ следва да се тълкува като елемент
на социализация в поведението им, поради
което е недопустимо тяхното приравняване
с подивелите и скитащите кучета.
Нещо повече, след като в чл. 91а ЗЛОД е
уредена от законодателя хипотеза, при която
е предвидил административнонаказателна
отговорност на собствениците на овчарски и
пастирски кучета без спъвачки извън населени
места и има за цел да предпише поведение
на лицата, които имат контрол над тези животни, да се въздържат от воденето на кучета
без предписаните мерки за предотвратяване
на възникване на застрашаващо поведение
към дивеча в ловностопанските райони, то с
направеното изменение на атакуваната разпоредба е въведено различно третиране при
еднаква хипотеза.
Възраженията на ответните страни не
обосновават извод, различен от изведения,
а именно, че обжалваният подзаконов нормативен акт в оспорената част противоречи
на норми от по-висок ранг, т.е. е постановен
в нарушение на чл. 15, ал. 1 ЗНА, изискващ
съответствие на нормативния акт с Конституцията и другите нормативни актове от повисока степен. Тук следва да се допълни и че
съгласно чл. 4, ал. 1 КРБ Република България
е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната. Налага
се извод за материална незаконосъобразност
на оспорената част на разпоредба на чл. 73,
ал. 3 ЗЛОД и твърденията на ответниците
за противното не намират опора в закона.
На практика с оспорената разпоредба по отношение на кучета, придружаващи стада от
домашен добитък, за пръв път се въвеждат
мерки за тяхното унищожаване, което е в
противоречие с чл. 7, ал. 2 ЗНА. Тези отношения следва да бъдат уредени първоначално
със закон. Подзаконовият нормативен акт
би могъл впоследствие да ги конкретизира и
да уреди детайлно отношенията по тяхното
приложение, но не и да ги въвежда за първи
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път. Ето защо този текст е добавен в противоречие с материалноправните разпоредби и
целта на закона.
При този анализ и след извършената цялостна проверка по чл. 168, ал. 1 АПК на
отменителните основания по чл. 146 АПК
и извод за наличие на това по чл. 146, т. 4
АПК Върховният административен съд в настоящия си състав преценява разпоредбата на
чл. 73, ал. 3 ППЗЛОД за незаконосъобразна в
оспорената є част и следва да бъде отменена
като противоречаща на нормативен акт от
по-висока степен.
Водим от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК Върховният административен
съд, четвърто отделение,
РЕШИ:
Отменя разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за лова и
опазване на дивеча в редакцията є, изменена
с § 48 от ПМС № 94 от 22 април 2003 г., с
което към текста, който гласи: „Унищожаването на подивели и скитащи кучета и котки
в ловностопанските райони се извършва във
всички дни на седмицата“, след думата „котки“
е поставена запетая и е добавено „както и
на кучета, придружаващи стада от домашен
добитък, без поставени спъвачки с дължина
30 см на нивото на лакътната става“.
Решението може да се обжалва с касационна
жалба в 14-дневен срок от съобщаването му
пред 5-членен състав на Върховния админист
ративен съд.
Председател:
Георги Колев
1322

РЕШЕНИЕ № 1907
от 15 февруари 2017 г.

по административно дело № 663 от 2017 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – петчленен състав – I колегия, в съдебно заседание на девети февруари
две хиляди и седемнадесета година в състав:
председател: Йордан Константинов, членове:
Фани Найденова, Светлозара Анчева, Маруся
Димитрова, Бисер Цветков, при секретар
Светла Панева и с участието на прокурора
Христо Ангелов изслуша докладваното от
съдията Маруся Димитрова по адм. дело
№ 663/2017 г.
Производство по чл. 208 и сл. АПК.
К ас ат ор ът – М и н ис т ер ск и я т с ъве т на
Републ ика България, моли да бъде отменено като неправилно Решение № 12586 от
22.11.2016 г. по адм. д. № 308/2016 г. на Върховния административен съд, IV отделение, с
което е отменен чл. 73, ал. 3 от Правилника
за прилагане на Закона за лова и опазване
на дивеча в редакцията от § 48 от ПМС № 94
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от 22.04.2003 г. в частта, с която след думата
„котки“ е поставена запетая и е добавено
„както и на кучета, придружаващи стада от
домашен добитък, без поставени спъвачки с
дължина 30 см на нивото на лакътната става“. Поддържа, че са допуснати отменителни
основания необоснованост и нарушения на
материалния закон. Подробни съображения
излага в жалбата си. Моли отменената част
от чл. 73, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за лова и опазване на дивеча да
бъде оставена в сила.
Втора касационна жалба е подадена от
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, в която моли решението
да бъде отменено като неправилно поради
допуснати необоснованост, нарушения на
материалния и процесуалния закон. Моли
отменената разпоредба да бъде оставена в сила.
Ответникът – сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата“,
редовно призован, не изпраща представител. В
дадения от съда срок не е подал възражение.
Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби.
Върховният административен съд, пет
членен състав, като обсъди допустимостта
на касационните жалби и отменителните
основания, изложени в тях по чл. 218 АПК,
приема за установено следното:
Касационните жалби са допустими и подадени в срок, а разгледани по същество, са
неоснователни.
С обжалваното решение Върховният административен съд, тричленен състав, е отменил
чл. 73, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за лова и опазване на дивеча в редакцията от § 48 от ПМС № 94 от 22.04.2003 г. в
частта, с която след думата „котки“ е поставена запетая и е добавено „както и на кучета,
придружаващи стада от домашен добитък,
без поставени спъвачки с дължина 30 см на
нивото на лакътната става“.
Тричленният състав на ВАС е обсъдил
подробно чл. 40, ал. 2 от Закона за лова и
опазване на дивеча и оспорената разпоредба
на чл. 73, ал. 3 от Правилника за прилагане
на Закона за лова и опазване на дивеча в
редакцията є, приета с § 48 от ПМС № 94 от
22.04.2003 г., и обосновано е приел оспорената разпоредба в частта, с която позволява
унищожаването на кучета, придружаващи
стада от домашен добитък, без поставени
спъвачки с дължина 30 см на нивото на лакътната става, надхвърля обхвата на чл. 40,
ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча,
в който е позволено унищожаване на подивели и скитащи кучета и котки. Правилно
тричленният състав на ВАС е посочил, че в
уредбата в чл. 40, ал. 2 от Закона за лова и
опазване на дивеча изчерпателно са посочени
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подлежащите на унищожаване животински
видове – подивели и скитащи кучета и котки.
Обосновано тричленният състав на ВАС е
приел, че оспореното допълнение на чл. 73,
ал. 3 ППЗЛОД не съответства на закона и е
въведено извън кръга на въпросите, за които
издателят на подзаконовия нормативен акт е
овластен с § 11 от Закона за лова и опазване
на дивеча. Законосъобразно тричленни ят
състав на ВАС е приел, че по чл. 7, ал. 1 от
Закона за нормативните актове правилникът
би могъл да уреди детайлно приложението
на закона, но не и да въвежда за пръв път
уредба, както е в случая. При изчерпателно
изброяване на подлежащите на унищожаване
животински видове в закона извършеното с
правилника допълване на уредбата е в нарушение на материалния закон, не съответства
на целта на закона и правилно е отменена от
тричленния състав на ВАС.
Съгласно чл. 91а от Закона за лова и опазване на дивеча собствениците на овчарски и
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пастирски кучета без спъвачки се наказват
с глоба в размер 50 – 100 лв. Правилно тричленният състав на ВАС е приел, че с оспорената разпоредба от правилника е въведено
различно третиране на същата хипотеза с
много по-голям интензитет за собственика
от предвиденото в Закона за лова и опазване
на дивеча административно наказание глоба,
неотговарящо на целта на закона. Решението
като правилно следва да бъде оставено в сила.
По изложените съображения и на основание
чл. 221, ал. 2 АПК Върховният административен съд, петчленен състав,
РЕШИ:
О с т а в я в с и л а Ре ш е н и е № 1 2 58 6 о т
22.11.2016 г. по адм. д. № 308/2016 г. на Върховния административен съд, IV отделение.
Решението не подлежи на обжалване.
Председател:
Георги Колев
1323
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 173-ДСИЦ
от 13 февруари 2017 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 16, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел
Комисията за финансов надзор реши:
Отнема издадения с Решение № 1008-ДСИЦ от
4.08.2008 г. на Комисията за финансов надзор лиценз
на „Балканика имоти“ – АДСИЦ, със седалище
и адрес на управление: София, район „Триадица“,
бул. Арсеналски 7, ет. 2, ап. 8, за извършване на
дейност като дружество със специална инвестиционна цел.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
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Председател:
К. Караиванова

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 35
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1108.125.6.1,
намиращ се в София, ж.к. Красна поляна, бул. Вардар, до бл. 137а и бл. 137б, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Красна поляна“, с
АОС № 1169 от 15.07.2015 г. със съответното му
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключването на договори за дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, обезпечаване на вземания
и сключване на договори за кредити, отнасящи
се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции сключването на приватизационната
сделка за обекта.
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Председател:
Е. Герджиков

ЗАПОВЕД № СОА-17-РД-09-196
от 6 февруари 2017 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 2

и 5 и чл. 320, ал. 3 ЗПУО, Решение № 735 от
24.11.2016 г. и Решение № 821 от 22.12.2016 г. на
Столичния общински съвет нареждам:
Да бъдат преименувани:
–  Столичен център за работа с деца в Център
за подкрепа за личностно развитие – Център за
изкуства, култура и образование „София“ с административен адрес: София, ул. Свети Никола
Нови 22.
–  Столична ученическа спортна школа в Център за подкрепа за личностно развитие – Спортна
школа „София“ с административен адрес: София,
ул. Метличина поляна 14.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „Образование“ и на директорите
на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за изкуства, култура и образоване
„София“ и Център за подкрепа за личностно
развитие – Спортна школа „София“ за сведение и
изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната
община Тодор Чобанов – за контрол.
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За кмет:
Р. Стоянова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 349
от 6 февруари 2017 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 194 от 25.02.2016 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 4.04.2017 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с
идент. 68134.2821.2516, кв. 20Б, м. НПЗ Орион
и съседни жилищни територии, София, ул. 23
декември 15, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 19 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции при „Общинска
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.03.2017 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
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7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 346
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 3,
ал. 5 от Наредбата за анализите на правното
състояние и приватизационните оценки и чл. 5,
ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването
на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества:
имот № 255117 по плана на земеразделяне на
гр. Долна Оряховица с площ 2073 кв. м ведно с
построените в него сгради: двуетажна сграда – ветеринарна лечебница в стопанския двор по плана
на земеразделяне на гр. Долна Оряховица с площ
156 кв. м и монолитна двуетажна сграда в груб
строеж със ЗП 218 кв. м съгласно АОС № 1202
от 5.02.2002 г. и акт № 3459 от 8.12.2016 г. за поправка на акт за частна общинска собственост
№ 1202 от 5.02.2002 г.
2. Забран ява се извършването на разпоредителни сделк и с дълготрайните
активи, ск лючването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на взема н и я, к а к т о и поема не на мен и т ел н и ч н и
задължения освен с разрешение на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица.
3. Възлага на кмета на общината да проведе
процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна
оценка за обекта по т. 1 чрез пряко договаряне в
съответствие с Наредбата за възлагането на дейности, свързани с подготовката за приватизация
или следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
4. Кметът на общината да удостовери верността
на информацията, съдържаща се в анализа на
правното състояние.
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Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 239
от 30 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с протокол № 9
от 20.12.2016 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
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Одобрява проекти за подробни устройствени
планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) за
подземно трасе на външно електрозахранване
(НН) за кабелна линия 1 kV, преминаващо през
ПИ 14859.71.139 по КК на с. Геша, община Дряново,
с НТП за местен път – общински имот (ПОС), с
дължина 20,9 м и сервитутна площ 83,6 кв. м и за
трасе на водопровод ∅ 75, преминаващо през ПИ
14859.71.139 по КК на с. Геша, община Дряново,
с НТП за местен път – общински имот (ПОС),
с дължина 138,5 м и сервитутна площ 277 кв. м,
необходими за захранване на ПИ 14859.60.16,
местност Юрта по КК на с. Геша, за изграждане
на обект – „за жилищни нужди“.
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.
Председател:
Т. Георгиев

1300

РЕШЕНИЕ № 240
от 30 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с протокол № 1
от 11.01.2017 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за
УПИ VІ – „за зеленина“, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV
от кв. 2 и УПИ І от кв. 6 по регулационния план
на гр. Дряново. С проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ
се променя уличната и дворищната регулация
за УПИ VІ – „зеленина“, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV
от кв. 2 и УПИ І от кв. 6 по регулационния
план на гр. Дряново. За новообразувания УПИ
ХVІІ от кв. 2 по плана на гр. Дряново, който се
отрежда за ПИ 23947.501.1286 по КК на града,
се предвижда основно жилищно застрояване с
височина до 10 м по ограничителните линии и
допълващо застрояване по задължителните линии, със съответните стойности за плътност и
интензивност на застрояване.
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.
Председател:
Т. Георгиев

1301

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
РЕШЕНИЕ № 336
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения подробен устройствен план: план-схема за мрежи и съоръжения
на техническата инфрастру кт у ра – подземна
кабелна мрежа за оптични кабели и прилежащи
съоръжения по ул. Патриарх Евтимий, ул. Хан
Крум, ул. Д-р Съйко Съев, ул. Кн. Имеритински,
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ул. Проф. д-р Стефан Ватев, ул. Хан Омуртаг,
ул. Граф Игнатиев до жилищен блок № 304, гр. Ловеч. При внасяне на инвестиционния проект за
одобрение същият да бъде предварително съгласуван с всички експлоатационни дружества във
връзка с изградената техническа инфраструктура.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
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Председател:
П. Цолов

РЕШЕНИЕ № 337
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Ловеч, реши:
1. Одобрява представения подробен устройствен план: план-схема за мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура – тръбни отклонения от съществуващи шахти на съществуваща подземна канална мрежа – собственост на
„БТК“ – ЕАД, към жилищни сгради на територията на гр. Ловеч, община Ловеч, за 35 отклонения,
разделени в 11 мрежи, както следва:
Мрежа 1 – квартал Здравец – отклонения 1 и 2:
От шахта I-154, бул. Мизия, между ОТ 1295 и
ОТ 1331, до бл. 208, кв. Здравец, вх. А, УПИ-V,
кв. 9029.
От бл. 208, вх. Е, кв. Здравец, между ОТ 1306 и
ОТ 1307, УПИ-V, кв. 9029, до бл. 204, кв. Здравец,
вх. Д, УПИ-I, кв. 9027.
Мрежа 2 – квартал Здравец – отклонения 6, 7,
8 и 9:
От шахта II-138, бул. Освобождение, между
ОТ 1066 и ОТ 1129, до бл. 207, вх. Г, кв. Здравец,
УПИ-I, кв. 9032.
От бл. 207, вх. A, кв. Здравец, между ОТ 1384 и
ОТ 1389, УПИ-I, кв. 9032, до бл. 203, кв. Здравец,
вх. Д, УПИ-I, кв. 9031.
От бл. 203, вх. A, кв. Здравец, между ОТ 1368 и
ОТ 1390, УПИ-I, кв. 9031, до бл. 211, кв. Здравец,
вх. Г, УПИ-IV, кв. 9030.
От бл. 207, вх. Е, кв. Здравец, меж ду ОТ
1383 и ОТ 1381, УПИ-I, кв. 9032, до жил. блок
кв. Здравец, между ОТ 1380 и ОТ 1374, УПИ-IV,
кв. 9033, до жил. блок кв. Здравец, между ОТ
1375 и ОТ 1376, УПИ-IV, кв. 9033, до жил. бл. 202,
кв. Здравец, вх. Е, между ОТ 1347 и ОТ 1348,
УПИ-III, кв. 9035, до жил. бл. 201, кв. Здравец,
вх. Е, между ОТ 1358 и ОТ 1349, УПИ-I, кв. 9035.
Мрежа 3 – улица Велико Търново – отклонения
10 и 11:
От шахта I-132, бул. Мизия, между ОТ 1081 и
ОТ 1086, до жил. блок, УПИ-I, кв. 9043.
От жил. блок, УПИ-I, кв. 9043, до жил. блок,
УПИ-I, кв. 9043, ул. Велико Търново, между ОТ
1086 и ОТ 1089.
Мрежа 4 – улица Велико Търново – отклонения
12 и 13:
От шахта I-1101, ул. Велико Търново, между
ОТ 1089 и ОТ 1086, до жил. блок, УПИ-I, кв.4.
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От жил. блок, УПИ-I, кв. 4, до жил. блок,
ул. Бяло море, между ОТ 533 и ОТ 535, УПИ-I,
кв. 4 и до жил. блок, ул. Търговска 86, вх. Б,
между ОТ 19 и ОТ 36, УПИ-I, кв. 6.
Мрежа 5 – улица Велико Търново – отклонения
14 и 15:
От шахта I-1103, ул. Велико Търново, между
ОТ 1090 и ОТ 1091, до жил. блок, УПИ-I, кв. 4.
От жил. блок, УПИ-I, кв. 4, до жил. блок,
вх. В, ул. Проф. д-р Беньо Цонев, между ОТ 21
и ОТ 34, УПИ-I, кв. 4.
Мрежа 6 – улица Велико Търново – отклонения
16 и 17:
От шахта I-1106, ул. Велико Търново, между
ОТ 1092 и ОТ 1093, до жил. блок, вх. Г, УПИ-I,
кв. 5, до жил. блок, УПИ-VI, кв. 9041, между ОТ
1093 и ОТ 1096, и до жил. блок, УПИ-I, кв. 9042,
между ОТ 1096 и ОТ 1109.
От жил. блок, ул. Велико Търново, вх. Д,
между ОТ 1093 и ОТ 1094, УПИ-I, кв. 5, до жил.
блок, вх. Е, УПИ-I, кв. 5.
Мрежа 7 – улица Търговска – отклонения 22 и 23:
От шахта I-121, ул. Tърговска 105, между ОТ
71 и ОТ 72, до жил. блок, вх. Б, УПИ-XV, кв. 14.
Oт жил. блок, ул. Tърговска 105, вх. В, УПИXV, кв. 14 – до жил. блок ул. Райна княгиня 7,
УПИ-V.
Мрежа 8 – кв. Младост – отклонения 59, 60,
61 и 62:
От шахта I-21400, пред блок 304, вх. В, кв. Младост, между ОТ 81 и ОТ 82, към жил. блок 304,
вх. В, УПИ-I, кв. 15.
От жил. блок 304, вх. А, кв. Младост, между
ОТ 79 и ОТ 98, към жил. блок 302, вх. Е, УПИ-I,
кв. 14.
От жил. блок 302, вх. В, УПИ-I, кв. 14, до жил.
блок 303, вх. Г, УПИ-I, кв. 15, до жил. блок 311,
вх. А, УПИ-I, кв. 14, и до жил. блок 328, вх. В, и
до жил. блок 327, вх. А.
От жил. блок 327, вх. Г, кв. Младост, до жил.
блок 326, вх. Д.
Мрежа 9 – кв. Младост – отклонения 64, 65, 66,
67, 68, 69 и 70:
От шахта I-2122, до жил. блок 310, вх. Б, УПИ-I,
кв. 10, между ОТ 66 и ОТ 67, към жил. блок 310,
вх. Б, УПИ-I, кв. 10.
От шахта I-2123, до жил. блок 310, вх. Д, УПИ-I,
кв. 10, към жил. блок 310, вх. Д, УПИ-I, кв. 10.
От жил. блок 310, вх. В, УПИ-I, кв. 10, към
жил. блок 307, вх. Е, УПИ-I, кв. 10.
От жил. блок 307, вх. Б, УПИ-I, кв. 10, към
жил. блок 312, вх. Г, УПИ-I, кв. 11.
От жил. блок 312, вх. Г, УПИ-I, кв. 11, към
жил. блок 313, вх. Г, УПИ-I, кв. 11, и към жил.
блок 317, вх. А, УПИ-II, кв. 9.
От жил. блок 313, вх. А, УПИ-I, кв. 11, към
жил. блок 306, вх. Е, УПИ-I, кв. 12, и към жил.
блок 314, вх. А, УПИ-I, кв. 12.
От жил. блок 306, вх. А, УПИ I, кв. 12, към
жил. блок 314, вх. Д, УПИ-I, кв. 12, и към жил.
блок 305, вх. В, УПИ-III, и към жил. блок 332,
вх. А.
Мрежа 10 – кв. Младост – отклонения 71, 72,
73, 74 и 75:
От шахта I-2127, до жил. блок 318, вх. Д, УПИII, кв. 9, към жил. блок 318, вх. Д, УПИ-II, кв. 9,
и към жил. блок 319, вх. А, УПИ-I, кв. 7.
От жил. блок 319, вх. А, УПИ-I, кв. 7, към
жил. блок 320, вх. А, УПИ-II, кв. 7.

БРОЙ 19

ДЪРЖАВЕН

От жил. блок 320, вх. А, УПИ-II, кв. 7, към
жил. блок 321, вх. Ж, УПИ-I, кв. 6.
От жил. блок 321, вх. Ж, УПИ-I, кв. 6, към
жил. блок 309, вх. Е, УПИ-I, кв. 6, и към жил.
блок 323, вх. А, УПИ-I, кв. 4.
От жил. блок 323, вх. Г, УПИ-I, кв. 4, към
жил. блок 325, вх. А, УПИ-I, кв. 4, и към жил.
блок 324, вх. Д, УПИ-I, кв. 4.
Мрежа 11 – кв. Младост – отклонения 76, 77
и 78:
От жил. блок 309, вх. А, УПИ-I, кв. 6, към
жил. блок 316, вх. Д, УПИ-I, кв. 5.
Oт жил. блок 316, вх. Д, УПИ-I, кв. 5, към
жил. блок 322, вх. А, УПИ-I, кв. 5.
От жил. блок 316, вх. Б, УПИ-I, кв. 5, към
жил. блок 315, вх. Е, УПИ-II, кв. 9,
като в работния проект да се изяснят връзките
за преминаване през жилищните сгради.
2. Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението на всички действия за правилното и
законосъобразно изпълнение на процедурите по
прилагане на влезлия в сила подробен устройствен план.
Председател:
П. Цолов
1355

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 15
от 30 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 129, ал. 1, чл. 134,
ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР
за общински имоти, намиращи се в квартали
80, 85, 86, 87 и 88, и на обслужващите ги улици,
заключени между тях, по плана на с. Черногорово, с който се проектира улична и дворищна
регулация в съответствие с отразените елементи
на кадастъра, при което се обособява нов кв. 80а,
заличават се предвидените с плана улици и се
проектират нови с о.т. 93а – 92а – 92; 86 – 85;
86 – 86а – 86б и 83 – 84 – 84а – 85 – 92 по изпълнените на място, съгласно означенията в кафяво
и зелено на скицата-проект.
Председател:
Х. Харалампиев
1309

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 428
от 19 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ,
Решение № 3 от протокол № 24 от 23.11.2016 г.
на ОЕСУТ и искане № УТ-17-28 от 22.08.2016 г.
от Антоанета Великова Стефанова и Милена Тодорова Стефанова Общинският съвет – гр. Русе,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура извън
урбанизираната територия – електропровод 20 kV
до ПИ 213001 в местност Текето, землище на
с. Николово, община Русе, през следните имоти,
общинска собственост: 000493 с НТП „Полски
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пътища“, 000605 с НТП „Други жилищни терени“
и 000749 с НТП „Залесени горски територии“.
Решението може да се оспори в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

1308

Председател:
Хр. Белоев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 691
от 22 декември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния общински недвижим
имот: ПИ с идентификатор № 65231.912.538 с площ
210 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за
търговски обект, комплекс съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-3 от 27.01.2005 г. на изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед
№ 18-5169 от 17.04.2014 г. на началника на СГКК
кадастрална карта на гр. Самоков, идентичен с
УПИ – парцел ХХІХ в кв. 170, съгласно одобрения със Заповед № 45 от 1978 г. и изменен със
Заповед № ЛС-01-304 от 2013 г. регулационен
план на гр. Самоков, актуван с акт за частна
общинска собственост № 14963/2016 г., вписан в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 14 700 лв. без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
гр. Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството
на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3, в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
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назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-вият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
11. В случай на неявяване на купувачи и на
обявения повторен търг да се провеждат последващи поредни търгове на 56-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на това решение, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 52-рият ден след обявената дата за
съответния повторен търг.
Председател:
С. Стойчева
1333

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 411
от 26 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1
ПЗРЗИ ДЗУ Т и Решен ие № 0 0 8 на ОЕС У Т
при Община Силистра, взето на заседание с
протокол № 01 от 11.01.2017 г., Общинск и ят
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устройствен план за създаване на устройствена основа
за изграждане на водопроводно отклонение с
цел захранване на ПИ № 66425.513.817 по КК и
КР на гр. Силистра, местност Сър Йолу, община
Силистра.
Председател:
М. Димитрова
1299

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 757
от 30 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на
ПИ с идентификатор 68850.199.7 в местност
Дечев кладенец по КККР на гр. Стара Загора“,
преминаващ през селскостопански, горски, ведомствени пътища № 68850.206.510, 68850.199.512
и 68850.199.516 и водно течение, водна площ,
съоръжение № 68850.199.18 – публична общинска
собственост, с обща дължина на кабелното трасе
254 м, за нуждите на Валентин Стоилов Петков,
Валентин Тенев Петков и Теньо Стоилов Петков.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1307

Председател:
Е. Христов
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РЕШЕНИЕ № 758
от 30 януари 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план –  парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура – трасе на външно
ел. захранване на ПИ № 058 030 в местност Под
село по КВС на землище с. Богомилово, община
Стара Загора, с обща дължина на кабелното трасе
7,12 м за нуждите на Юлия Николова Минекшева.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.

1306

Председател:
Е. Христов

41. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление
№ 3 от 13.02.2017 г. възлага на купувача Маркус
Талингер с адрес Австрия, гр. Щайр, Шилерщрасе 8, следния недвижим имот: Самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 63427.2.902.1.16,
с адрес Русе, бул. Придунавски 20, ет. 1, в сграда
№ 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.902, предназначение: за обществено хранене, брой нива – 1, площ 144,18 кв. м,
прилежащи 6,2383 % идеални части от общите
части на сградата, съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – няма, под обекта – 63427.2.902.1.8, 63427.2.902.1.9, 63427. 2.902.1.10,
над обекта – 63427.2.902.1.21, 63427.2.902.1.22,
и 6,2383 % идеални части от поземлен имот
63427.2.902 , с ъгласно схема № 15-283689 о т
6.07.2015 г., издадена от СГКК – Русе, и нотариален акт № 89 от 27.11.2001 г., т. VІ, рег. № 9634, д.
№ 850, съставен от Румяна Падалска – нотариус
с рег. № 217. Имотът се продава, такъв какъвто
е към момента на продажбата, и купувачът не
може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК
собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
1346
17. – Военномедицинската академия – София,
обявява конкурс за заемане на две академични
длъжности главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по: научна
специалност „Белодробни болести“ – един за
военнослужещ за нуждите на клиника „Пневмология и фтизиатрия“ към катедра „Пневмология, фтизиатрия и ендокринология и болести
на обмяната“ на МБАЛ – София; научна специалност „Радиобиология“ – един за цивилен
служител за нуждите на НИЛ по радиационна
защита към катедра „Хематология, медицинска
онкология, радиационна защита, радиобиология
и нуклеарна медицина“ на МБАЛ – София. Срок
за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към участниците в конкурса и необходимите
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документи ще бъдат публикувани на уебсайта на
ВМА: www.vma.bg. За повече информация: отдел
„Учебна и научноизследователска дейност“, тел.
02/922-51-30.
1332
125. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, обявява конку рс за
главен асистент по професионално направление
5.8. Проучване, добив и обработка на полезните изкопаеми, научна специалност „Геология и
проучване на полезните изкопаеми (Метални полезни изкопаеми и геохимия)“ – един за нуждите
на катедра „Геология и проучване на полезните
изкопаеми“ със срок за подаване на документи
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи: МГУ „Св.
Иван Рилски“, сектор „Следдипломна квалификация“, ректорат, ет. 3, стая 79, тел.: (02) 80-60-209,
0879 807 890, Зоя Велева.
1244
583. – Медицинският университет, София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията – един за Катедрата по здравна политика
и мениджмънт на ФОЗ при МУ – София; в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална
медицина и организация на здравеопазването и
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фармацията“ – един за Катедрата по медицинска
педагогика на ФОЗ при МУ – София, двата със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве,
ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).
1262
2. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилски“ – Благоевград, в съответствие с Решение
№ 328 от 30.05.2016 г. на Министерския съвет
преобявява конкурс за приемане на редовни и
задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2016/2017 г. (приложението). В срок
два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:
1. заявление до ректора за участие в конкурса
(свободен текст); 2. автобиография (европейски
образец); 3. диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал); 4.
удостоверение за признато висше образование,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище; 5. мотивационно писмо за участие в
конкурса (свободен текст); 6. медицинско свидетелство; 7. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията им в съответната
научна област; 8. документ за платена такса
за участие в кандидатдокторантския конкурс
50 лв. –   плащането се извършва в Общинска
банка в Първи учебен корпус. Всички документи
се представят, приложени в папка. Документите
се приемат в стая 106, ректорат, тел. 073/588 566.

Шифър

Приложение

1.

Форма на
Области на висше образование, професионални направления и докторски програми обучение
Р.О. З.О.
Педагогически науки

1.1. Теория и управление на образованието
Управление на образованието

1

1.2. Педагогика
Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)
Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по български
език и литература)
Методикa на обучението в началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание)
Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за опознаване на околната действителност)

1

1

1

1

1
1

История на педагогиката и българското образование

1

Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика)

1

1

Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)

1

1

Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика)

1

1

Теория на възпитанието и дидактика (Философия на образованието)

1

1.3. Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
2.

1

Хуманитарни науки

2.1. Филология
История на българската литература (Нова българска литература)

1

Руска литература и литература на народите на СССР

1

Шифър
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Форма на
Области на висше образование, професионални направления и докторски програми обучение
Р.О. З.О.

2.2. История и археология
История на България (Нова българска история)
История на България (Най-нова българска история)
История на България (История на българския народ XV – XIX в.)
Нова и най-нова обща история (Нова обща история)
Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история)
Средновековна обща история
2.3. Философия
История на философията
Социална философия
Съвременни философски теории
3.
Социални, стопански и правни науки
3.1. Социология, антропология и науки за културата
Социология
Теория и история на културата
3.2. Психология
Педагогическа и възрастова психология
3.3. Политически науки
Политология
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността
Приложение на новите информационни технологии в PR
3.6. Право
Гражданско и семейно право
Трудово право и обществено осигуряване
Административно право и административен процес
Наказателно право
Наказателен процес
Международно право и международни отношения
3.7. Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия) (Стопанско управление)
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Мениджмънт на публичната сфера)
3.8. Икономика
Организация и управление извън сферата на материалното производство (Социалнокултурна сфера)
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
3.9. Туризъм
Икономика и управление на туризма
4.
Природни науки, математика и информатика
4.6. Информатика и компютърни науки
Информатика
8.
Изкуства
8.3. Музикално и танцово изкуство
Хореография
8.4. Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия
1224
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1. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурси за: главни
асистенти в професионално направление: 1.1.
Теория и управление на образованието – един;
1.3. Педагогика на обучението по …/Теория и
методика на физическото възпитание – двама;
1.3. Педагогика на обучението по…/Методика
на обучението по музика – един; 1.3. Педагогика на обучение по.../Методика на обучението
по технологии и предприемачество – един; 2.1.
Филология/Славянски езици (руски език) – един;
2.1. Филология/Сравнителна граматика на славянските езици – един; 3.4. Социални дейности/
Социални дейности – един; 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Методи
за изследване на комуникациите. Политическа
комуникация) – един; 3.6. Право/Трудово право
и обществено осигуряване – един; 3.6. Право/
Международно право и международни отношения – един; 3.7. Администрация и управление/
Организация и управление извън сферата на
материалното производство – един; 4.4. Науки
за земята/Икономическа и социална география
(миграции и регионално развитие) – един; 4.4.
Науки за земята/Екология и опазване на околната
среда (замърсяване на въздуха при екстремни състояния) – един; 4.6. Информатика и компютърни
науки/Системи за управление, информационно
моделиране за обработка и управление на информацията, бази данни, биоинформатика – един;
4.6. Информатика и компютърни науки/Информационно моделиране, системи за управление,
кибернетика, биоинформатика – един; 5.1. Машинно инженерство/Машини и съоръжения на
леката промишленост – един; 7.4. Обществено
здраве/Логопедия – един; 7.4. Обществено здраве/
Кинезитерапия – трима; 7.6. Спорт/(Лека атлетика) и (кинезиология) – един; 8.3. Музикално
и танцово изкуство/Пиано – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
106, тел. (073) 588 566.
1223
7. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професори: в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, п рофесиона лно нап равление 6.3.
Животновъдство, научна специалност „Птицевъдство“ – един; в област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление“ – един;
доценти: в област на висше образование 6. Аграрни
науки и ветеринарна медицина, професионално
направление 6.2. Растителна защита, научна
специалност „Ентомология“ – двама; в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Фуражно
производство, ливадарство“ – един, всички със
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, отдел
„Човешки ресурси“, тел. 65-44-54.
1330
564. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент за военнослужещ в катедра „Организация и управление на военни формирования на
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тактическо ниво“ на факултет „Навигационен“
в област на висше образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно
дело, научна специалност „Организация и управ
ление на въоръжените сили“, учебна дисциплина
„Минно и противоминно оръжие“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в училището,
тел.: 552-230, 552-243, 632-015, вътр. 16704, и на
сайта на училището: www.naval-acad.bg.
1331
39. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Икономика и управление (агролесовъдство)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78,
стая 1, тел.: 032/960-360.
1246
114. – Националният археологически институт
с музей към БАН – София, обявява конкурс за
главни асистенти по направление 2.2. История
и археология за нуждите на отдел „Експозиции“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
1245
8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурси за: академичната длъжност
доцен т по п рофесиона лно нап равление 4.3.
Биологични науки по „Екология и опазване на
екосистемите“ (02.22.01) за нуждите на секция
„Биомониторинг и екологичен риск“, отдел
„Екосистемни изследвания, екологичен риск и
консервационна биология“ – един; академичната
длъжност главен асистент по професионално направление 4.3. Биологични науки по „Хидробиология“ (01.06.19) за нуждите на секция „Екологична
класификация и биоресурси в сладководните
екосистеми“, отдел „Водни екосистеми“ – един,
двата със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Изискванията към кандидатите и документите по
конкурса са публикувани на сайта на института:
www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0884 606 814, e-mail: sgrozeva@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител 1.
1347
4. – И нс т и т у т ът по лоз арс т во и ви нарство – Плевен, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Мелиорации (вкл. почвена
ерозия и борбата с нея)“ – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи за
участие – 5800 Плевен, Институт по лозарство и
винарство, ул. Кала тепе 1, тел. 064 822468.
1243
33. – Институтът по овощарство – Пловдив,
към Селскостопанск ата ак а деми я – Софи я,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност професор (един) в професионално
направление 6.1. Растениевъдство, научна спе-
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циалност „Овощарство“ – 04.01.15, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и подаване на документи – Институт по
овощарство, 4004 Пловдив, кв. Остромила 12,
тел. 032/692 349.
1358
94. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през януари 2017 г. са продадени следните обекти: 1. поземлен имот с идент. 07106.1433.688
в УПИ III, кв. 12а, м. НПЗ „Искър-север“ – I част,
бул. Искърско шосе, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Искър“, продаден на
„Бова – Транс“ – ООД, представляван от Николай
Бориславов Борисов, за 330 000 лв.; на основание
чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер
66 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в
размер 396 000 лв., изплатени изцяло от купувача;
2. поземлен имот с идент. 68134.803.1228 (представляващ УПИ IV-1228, кв. 1, м. Дианабад-запад),
София, ул. Трепетлика, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Изгрев“, продаден
на „Артекс Изгрев“ – ЕООД, представлявано от
Пламен Младенов Мирянов, за 234 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 46 800 лв.; продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 280 800 лв., изплатени
изцяло от купувача.
1376
12. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ и във връзка
с т. 4.16 от заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г.
на МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ
съобщава, че с протокол № 24 от 3.11.2016 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ са приети проекти за изменение на ПНИ на местност
Старите лозя, землище гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, в частта относно имоти № 500.275 и 500.539 в изпълнение на влязло
в законна сила на 8.08.2012 г. съдебно решение
№ 2956 от 26.06.2012 г. по гр. дело № 14789/2011 г.
на Районния съд – Варна, и на ПНИ на селищно
образувание „Панорама І, ІІ, ІІІ“, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна, в частта
относно имот № 506.297 в изпълнение на влязло
в законна сила на 1.04.2010 г. съдебно решение
№ 777 от 12.05.2009 г. по адм. дело № 2454/2007 г.
на Административния съд – Варна. Проектите
за изменение са предоставени за разглеждане в
Община Аксаково, област Варна, ет. 4, стая 2,
дирекция „Устройство на територията“. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по проектите до кмета
на общината.
1233
14. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 145, ал. 1, т. 2 ЗУТ съобщава
на заинтересуваните лица, че е одобрен технически проект и е издадено Разрешение за строеж
№ РС-40 от 14.02.2017 г. за обект на техническата
инфраструктура по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗУТ с обхват
повече от една община: на Община Стражица
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със седалище и адрес на управление гр. Стражица, ул. Дончо Узунов 5, ЕИК 000133972, представлявана от Румен Стефанов Павлов – кмет;
Община Горна Оряховица със седалище и адрес
на управление гр. Горна Оряховица, пл. Георги
Измирлиев 5, ЕИК 000133637, представлявана
от Добромир Стойков Добрев – кмет, и Община
Лясковец със седалище и адрес на управление
гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, ЕИК 000133844,
представлявана от Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет, за обект „Реконструкция и подмяна
на довеждащ водопровод за с. Бряговица от ПС
„Джулюница“ до връзка с вътрешна водопроводна мрежа“ в обхвата на сервитута, определен
с влезлия в сила ПУП – ПП, за обекта, разположен изцяло в имоти – публична общинска
собственост, както следва: ПИ № 000007, ПИ
№ 000008 и ПИ № 003027 по КВС на землище
с. Джулюница, община Лясковец, ПИ № 000215
по КВС на землище с. Върбица, община Горна
Оряховица, и ПИ № 000170 по КВС на землище
с. Бряговица, община Стражица. На основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж може
да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
областния управител на област Велико Търново.
1336
6. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че на основание
Решение № 256 от протокол № 10 от 28.04.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Велико Търново, са
изработени парцеларни планове за техническата
инфраструктура, необходими за водоснабдяване
и електрозахранване на ПИ № 021450, местност
Забито камъни в землището на с. Беляковец,
община Велико Търново. Проектът се намира
в общинската администраци я, ста я 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
1240
14. – Община Елена на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
са изработени: проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на линеен
обект – външно кабелно ел. захранване 1 kV на
имот № 104091 по КВС на землище гр. Елена от
съществуващ СБС № 10, част от ВЕЛ 20 kV „Града запад“ на п/с „Елена“ 110/20 kV, намиращ се
в имот № 000590 (с НТП „полски път“); общата
дължина на трасето е 283 л. м и преминава през
имот № 000590 (с НТП „полски път“, собственост
на община Елена) по КВС; специализирана схема
за трасе на линеен обект – външно кабелно ел.
захранване 1 kV на имот с проектен № 104227 по
КВС на землище гр. Елена от съществуващ СБС
№ 7 от въздушна мрежа (ВМ), клон „А“ на ТП
„Долни Чукани“; общата дължина на трасето е
105 л. м и преминава по улица в околовръстния
полигон на „Чукани“. Парцеларният план се намира в дирекция „УТОС“ при Община Елена,
ул. Ил. Макариополски 24. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
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могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1272
6. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за под робен ус т ройс т вен п ла н, парцеларен
п лан на подземен елек т роп ровод за осиг уряване на „Би Си А й Черганово“ – ЕООД,
п реминаващ п рез ПИ № 0 0 0 030, № 0 0 0 032,
№ 000047 – „полски пътища“ – публична общинска собственост, № 000066 – напоителен канал – МЗГ – ХМС – частна държавна собственост, № 016022 – „нива“ – частна собственост,
№ 026100 – „овощна градина“ – частна собственост, местност Каракос, всички в землището на
с. Черганово, община Казанлък, с дължина на
трасето 594,8 м и сервитут 1188 кв. м. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая 18
на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания.
1356
2. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен окончателен
проект на ПУП – парцеларен план за обект:
„Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Марица изток“ до
п/ст „Бургас“, преминаваща през землището
на с. Аспарухово, община Карнобат, землището
на с. Черково, община Карнобат, землището на
с. Крушово, община Карнобат, землището на
с. Добриново, община Карнобат, землището на
с. Екзарх Антимово, община Карнобат, и землището на с. Житосвят, община Карнобат. Проектът е изложен в сградата на Община Карнобат,
дирекция „УТ“ – център за административно и
информационно обслужване на гражданите, ет. 1.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Карнобат.
1259
28. – Община Кoстенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 61 от протокол № 7 на
Общинския съвет – гр. Костенец, от 28.05.2015 г.;
писмо с изх. № 32-21-316 от 7.09.2015 г. на Регионална здравна инспекция – Софийска област;
писмо с изх. № 26-00-4915 от 22.06.2015 г. на
Регионална инспекция по околната среда и водите – София; Решение № 12 от протокол № 4
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията от 18.10.2016 г. съобщава, че е изработен проект – ПУП – ПП (подробен устройствен
план – парцеларен план) във фаза предварителен
проект за трасе за анодна защита на магистрален
газопровод – южен склон, преминаващо през ПИ
№ 000031, с начин на трайно ползване – полски
път, EKATTE 18561, намиращ се в землището на
с. Горна Василица, община Костенец, Софийска
област. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в общината, ет. 4 (стая № 34),
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по тях.
1334
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29. – Община Кoстенец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ, Решение № 26 от протокол № 4 на
Общинския съвет – гр. Костенец, от 26.03.2015 г.;
Решение № СО-19-ОС от 2016 г. на Регионална
инспекция по околната среда и водите – София;
писмо № РДГ 14-809 от 25.01.2017 г. на Регионална
дирекция по горите – София; Решение № 14 от
протокол № 4 на Общинския експертен съвет
по устройство на територията от 18.10.2016 г.
съобщава, че е изработен проект – ПУП – ПП
(подробен устройствен план –  парцеларен план)
във фаза предварителен проект за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за трасе на подземен
водопровод за питейно водоснабдяване с ∅ 32 и
трасе на подземен електропровод 0,4 kV СВТт
3х25+16 мм, преминаващи през ПИ № 000860, с
начин на трайно ползване – горски път, за захранване на ПИ № 015033, EKATTE 24896, намиращ
се в местността Ореха в землището на с. Долна
Василица, община Костенец. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проекта в общината, ет. 4
(стая № 34), и да направят писмени възражения,
предложения и искания по тях.
1335
13. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за: подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището
на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод, осигуряващ водоподаване за
площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански,
област Благоевград; изменение на одобрения
със Заповед № РД-02-15-137 от 8.10.2015 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП за обект:
Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница, в землищата
на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община
Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община
Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница,
с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложените проекти
в сградата на Община Кресна и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1311
16. – Община Кресна на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП (подробен устройствен план), допуснат с Решение
№ 242, т. 3 по протокол № 20 от 15.12.2016 г. на
ОбС – гр. Кресна – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия с цел
„Осигуряване на транспортен достъп“ до поземлен
имот № 000779, намиращ се в м. Русенци, землище с. Ощава, ЕКАТТЕ 54537, община Кресна,
област Благоевград. Транспортният достъп ще се
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осъществи чрез изграждане на местен (общински) път без изход-тупик на основание чл. 14,
ал. 4 ЗУТ, представляващ част от ПИ № 000749
с площ 497 м 2; НТП (начин на трайно ползване):
„Друга територия – заета от селското стопанство“ – общинска частна собственост по силата
на АОС № 1699 от 25.10.2016 г., с дължина 125,50
м от о.т. 1, намираща се на ПИ № 000103 – път
ІV клас на община Кресна, и преминаващ през
о.т. 2, о.т. 4, о.т. 5 до о.т. 6 от новообразувания
път. Разходите по изграждането му са за сметка
на възложителя на ПИ № 000779 – Иванка Симеонова Йосифова. След одобряване на проекта
за ПП (парцеларен план) на новообразувания
(общински) път без изход-тупик същият да се
обяви за публична общинска собственост, придобил предназначението си по силата на чл. 3,
ал. 3 ЗОС. 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 – гр. Кресна.
1374
2. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен за
проучване проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елемент на
техническата инфраструктура – кабелно електрозахранване 20 kV през имоти № 000283, 000285
и 025394 – общинска собственост, до трафопост
МКТП/800 с трансформатор 630 kVA в имот с
проектен № 025490, част от имот № 025394 по
картата на възстановената собственост на с. Белотинци, община Монтана. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да прегледат плана в стая 312, ет. 3 на Община
Монтана и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта.
1310
5. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПР (план за регулация) по чл. 16 ЗУТ за
кадастрални райони 51500.76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86 и 87 по кадастралната карта
на гр. Несебър, местност Кокалу. Проектът обхваща територията между първокласен път І-9
Бургас – Варна на север, бившо военно поделение и ж.к. Черно море на изток, четвъртокласен
път гр. Несебър – с. Равда на юг и на запад
границата между землищата на гр. Несебър и
с. Равда, която е предвидена за жилищно и курортно строителство. С предвидената с проекта
улична мрежа в територията се образуват 13
нови квартала – кв. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 и 24. Площта на улиците с прилежащите им паркинги и тротоари е 18,74 % от
разглежданата територия. Планът за регулация
за новообразуваните квартали е изготвен при
максимално запазване на вътрешните граници
и при спазване нормативите за устройство на
територията – Наредба № 7 и ЗУТ. В табличен
вид е представен регистър на засегнатите имоти
и новообразуваните УПИ, като процентът по
чл. 16 ЗУТ за съответните квартали е между
8,5 % и 11,5 %. Изключение е направено за минимален брой имоти, в които новоизградените
сгради не позволяват достигане на съответния
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процент за квартала. Проектът за ПУП – ПР 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 лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Несебър.
1239
8. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – план за регулация с прилагане на преходните разпоредби на § 8, ал. 2,
т. 3 ЗУТ (вътрешните регулационни линии да
бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти) на част
от кв. 1в, формиране на нова задънена улична
отсечка, образуване на нов квартал 1г по плана
на с. Долно Сахране, община Павел баня, съгласно приложената скица, предложение и задание
в следния обхват: формиране на нова задънена
улична отсечка (по о.т. 1в, о.т. 1г, о.т. 1д) по път
от стар кадастър (съществуващ път с нетрайна
настилка), преминаващ по източната граница
на имота с ширина 3,50 м в съответствие с
чл. 81, ал. 1 ЗУТ; генериране на новообразувани
урегулирани имоти: УПИ І-1500, УПИ II-1499,
УПИ III-1502 и УПИ ІV-1501 от новообразуван
квартал 1г, УПИ ІV, формиран от остатъка на
УПИ ІV – ТКЗС в кв. 1в по плана на с. Долно
Сахране, община Павел баня, съгласно приложеното мотивирано предложение в обхвата на
собствеността си и при спазване на нормативните
разпоредби. Проектът се намира в Община Павел
баня, ул. Освобождение 15, ет. 2, стая 9, и може
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки
присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
1365
144. – Община Панагюрище на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти на: подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване на гр. Панагюрище,
община Панагюрище, с обхват жилищната зона
на изток от р. Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – окончателен проект, и подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване на
гр. Панагюрище, община Панагюрище, с обхват
жилищната зона на запад от р. Луда Яна в съществуващите граници на урбанизираната територия, фаза – предварителен проект. Проектите
се намират в общинската администрация – Панагюрище, пл. 20 април 13, ет. 2, стая 212, и може
да се прегледат от заинтересуваните лица. 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 проектите
до общинската администрация.
1260
5. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план за транспортен
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достъп – трасе за пътна връзка до ПИ 11845.46.16,
местност Владимиров чифлик, по КК на с. Войводиново, община ,,Марица“, област Пловдив.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересуваните лица, които в едномесечен
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация ,,Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
1379
7. – Община Разград на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУ Т съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план – трасе за водопровод до имот с № 023294
„За производствени селскостопански дейности“
в м. Пунарлък в землището на с. Дянково. Трасето започва от съществуващ водопровод в имот
с № 000335, представляващ пасище – общинска
собственост, и преминава през имоти с № 000170
и 000171, представляващи полски път – общинска
собственост. Проектът се намира в стая 202 на
Община Разград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Разград.
1312
7. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен ПУП – изменение на плана за
регулация и застрояване на УПИ І – „За производствена и складова дейност“, ПИ № 65231.901.473
и УПИ ІІІ – „За производствена и складова дейност“, ПИ № 65231.901.475 в кв. 312 по плана на
гр. Самоков – разделяне на УПИ І и УПИ ІІІ,
като се прокарват нови улици, създават се два
нови квартала 312А и 312Б и се образуват нови
урегулирани поземлени имоти, отредени „За производствена и складова дейност“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
1238
1. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Тласкател
за отпадни битово-фекални води към градската канализационна мрежа на Созопол от ваканционни
жилищни сгради от комплекс „Хасиенда Бийч“,
в УПИ IV-1035, 1108, 1234 и V-1250, м. Герени,
землище гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
1357
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2. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Уличен водопровод за захранване на ваканционни жилищни
сгради от комплекс „Хасиенда Бийч“, в УПИ
IV-1035, 1108, 1234 и V-1250, м. Герени, землище
гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на
Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
1366
19. – Община Струмяни на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти
за: подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от км 397+000 до км 397+600, в землището
на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, и водопровод, осигуряващ водоподаване за
площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански,
област Благоевград; изменение на одобрения
със Заповед № РД-02-15-137 от 8.10.2015 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП – ПП за обект:
Автомагистрала „Струма“ Лот 3.3 с обхват от
км 397+600 до км 420+624 и етапна връзка към
съществуващ път I-1 (E79) при км 397+000 и
нова пътна връзка на път I-1 (E79) с общински
път с. Ново Делчево – с. Дамяница, в землищата
на гр. Кресна и с. Долна Градешница, община
Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, община
Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница,
с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложените проекти
в сградата на Община Струмяни и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до общинската администрация.
1261
175. – Община с. Макреш, област Видин, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
на трасе – пътна връзка, обхващаща полски пътища – ПИ 0.598, ПИ 0.588, ПИ 0.586, ПИ 0.587,
ПИ 0.596, публична собственост на Община
Макреш, от кариера „Лещака“ до републикански
път III-1401 – Раковица – Кула. Засегнати имоти
от трасето на новопроектирания път извън границите на урбанизираната територия са: ПИ с
№ 70.1, 70.23, 251.1, 78.1, 69.7, 247.22, 76.20, 76.23,
247.19, 81.2, 247.2, 331.18, в землището на с. Раковица, община Макреш, ЕКАТТЕ 62044. Проектът
се намира в отдел „Устройство на територията“
в сградата на Община Макреш. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта към
Община Макреш в едномесечен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“.
1247
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СЪДИЛИЩА
8. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през април 2017 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 3.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо т ърговско отделение, 80/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
408/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Евелина Илиева Фереджанова чрез
адвокат Роско Симов, Шумен, ул. Победа 6, вх. 4,
ап. 55; Дияна Димитрова Желязкова чрез адвокат
Роско Симов, Шумен, ул. Победа 6, вх. 4, ап. 55;
кооперация „Шуменска заря“ чрез адвокат Николай Николов, Шумен, ул. Д. Войников 9 – 13.
Първо търговско отделение, 461/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
403/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Пътстрой“ – ООД, с управител Сашо
Петков Желязков чрез адвокат Иван Русчев,
София, ул. Славянска 29А, ет. 4, офиси 15 и 16,
срещу „Хета Асет Резолюшън България“ – ООД,
с управители Николай Ценков Нешев, Матиас
Юлиус Ерхард Фрайхер Гроте, София, бул. Черни
връх 1 – 3.
Първо търговско отделение, 1037/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3217/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Глобалинвертия“ – ООД, с управител Рафаел Креспо Санчис чрез адвокат Олга
Добрева, София, бул. Прага 1, ет. 2, офис 4, срещу
Венелин Любомиров Филчев чрез адвокат Марио
Бобатинов, София, бул. Христо Ботев 38, вх. Б,
ап. 4; Крум Любомиров Филчев чрез адвокат
Милена Михайлова, София, бул. Христо Ботев
38, вх. Б, ет. 2, ап. 4.
Първо търговско отделение, 1047/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
599/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Доно Цветков Славчев чрез адвокат
Стоян Атанасов, София, район „Оборище“, ул. Сердика 23, вътрешна къща, срещу „ЗИМ“ – ЕООД,
с управител Запрян Иванов Мавродиев чрез
адвокат Веселин Ковачев, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 1, офис 8.
НА 3.04.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3614/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15842/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Университет по национално и световно стопанство, София, ул. Осми декември,
Студентски град „Хр. Ботев“, срещу Игнат Николаев Тодоров чрез адвокат Иван Спасов, София,
пл. Македония 1, сграда на КНСБ, ет. 17.
Четвърто гражданско отделение, 3982/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
143/2016 по описа на Окръжен съд Габрово,
подадена от Веселин Русев Димитров, Габрово,
ул. Мирни дни 10, срещу Регионална здравна инспекция – Габрово, чрез адвокат Евгения Попова,
Габрово, ул. Скобелевска 30, ап. 4; Министерство
на здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5.
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Четвърто гражданско отделение, 50299/2016
(299/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
458/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Лед пауър систъмс“ – ЕООД, с
управител Атанас Шахов чрез адвокат Димитър
Желязков, София, бул. Александър Стамболийски 205, бл. Б, офис 120, срещу Община Карлово
чрез адвокат Ивайло Попов, Пловдив, ул. Райко
Даскалов 68, ет. 5, офис 5.
НА 4.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3171/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
82/2016 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Салим Сабриев Велиев, с. Веселина,
област Разград, ул. Огоста 4; Селиме Мехмедова
Велиева, с. Веселина, област Разград, ул. Огоста
4, срещу „Агростил“ – ООД, Разград, бул. България 1, вх. Б, ет. 2, ап. 13.
Второ гражданско отделение, 3394/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4664/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Свобода Владимирова Табакова,
София, ул. Парчевич 11, ет. 1; Вера Владимирова
Мирчева, София, ул. Парчевич 11, ет. 1, срещу
Никола Славчов Темелков чрез адвокат Даниела
Вълкова, София, ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 8;
Славчо Ангелов Темелков чрез адвокат Даниела
Вълкова, София, ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 8;
Ангелина Ангелова Темелкова чрез адвокат Даниела Вълкова, София, ул. Цар Самуил 79, ет. 2,
ап. 8; Евелина Георгиева Горанова чрез особен
представител Павлина Лазарова, София, ул. Дякон
Игнатий 4, ет. 1, ап. 6; Георги Иванов Денков чрез
адвокат Ваня Дончева, София, бул. Христо Смирненски 46, вх. А, ап. 1; Нели Антонова Денкова
чрез адвокат Ваня Дончева, София, бул. Христо
Смирненски 46, вх. А, ап. 1; Венцислав Рачев
Симеонов чрез адвокат Ваня Дончева, София,
бул. Христо Смирненски 46, вх. А, ап. 1; Мария
Йорданова Флорошка чрез адвокат Ваня Дончева, София, бул. Христо Смирненски 46, вх. А,
ап. 1; Димитър Илков Флорошки чрез адвокат
Ваня Дончева, София, бул. Христо Смирненски
46, вх. А, ап. 1; Калинка Неделчева Симеонова
чрез адвокат Ваня Дончева, София, бул. Христо
Смирненски 46, вх. А, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 3438/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
192/2016 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Свилен Веселинов Димитров чрез адвокат
Камелия Кожухарова, Русе, ул. Александровска
80, срещу Светла Дянкова Тодорова чрез адвокат
Светлин Коларов, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3.
Второ гра ж данско отделение, 60106/2016
(106/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 4448/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Инна Ангелова Златанова чрез
адвокат Мирослав Кирилов Димитров, София,
бул. Генерал Тотлебен 2, ет. 1, ап. 2; Стефан Симеонов Златанов чрез адвокат Мирослав Кирилов
Димитров, София, бул. Генерал Тотлебен 2, ет. 1,
ап. 2, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7.
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Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 53672/2015
(3672/2015 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 509/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Алианц Банк България“ – АД,
с изпълнителни директори Дорчо Илчев, Росен
Станимиров и Светослав Гаврийски чрез адвокат Валери Камбуров, Благоевград, ул. Тодор
Александров 41, ет. 2, кантора 102, срещу Таня
Стойкова Георгиева чрез адвокат Иво Стефанов,
Петрич, ул. Вардар 10; Андон Георгиев Георгиев
чрез адвокат Иво Стефанов, Петрич, ул. Вардар 10.
Четвърто гражданско отделение, 5523/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
262/2015 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Стоян Петров Стоянов чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Пламен Петров
Стоянов чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б, ет. 1,
ап. 2; Петър Стоянов Стоянов чрез адвокат Юлия
Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Георги Йорданов Балабанов чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич,
бул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б, ет. 1,
ап. 2; Маргарита Иванова Балабанова чрез адвокат
Юлия Отузбирова, Добрич, бул. Двадесет и пети
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу Марийка
Стоянова Димова чрез адвокат Пенчо Иванов,
Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 15, вх. Б, партер.
Четвърто гражданско отделение, 296/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
549/2015 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Георги Йорданов Георгиев чрез адвокат
Красимира Дурчева, Велико Търново, ул. Рафаил
Попов 2, ет. 1; Даниела Илчева Георгиева чрез
адвокат Красимира Дурчева, Велико Търново,
ул. Рафаил Попов 2, ет. 1, срещу Живка Асенова
Каранешева чрез адвокат Зарухи Завен ЗадикянПаникян, София, бул. Александър Стамболийски
84, ет. 2; Георги Славчев Петров, Велико Търново,
ул. Васил Левски 29Б, ет. 3, вх. до „ОББ“ – АД.
Четвърто гражданско отделение, 3150/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3707/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ботьо Джонов Ангелов чрез адвокат
Даниела Илиева Гарбунова, София, ул. Цар Асен
7Б, срещу Медицински университет – София,
бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15, ет. 12.
Четвърто гражданско отделение, 3478/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16036/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, бул. Княгиня
Мари я-Лу иза 110, срещ у Д жоанна Кръстева
Димитрова чрез адвокат Иван Сотиров, София,
пл. Македония 1, ет. 8, стая 13.
Четвърто гражданско отделение, 3707/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2084/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Йонко Христов Литовски чрез адвокат Венцислав Огнянов Панчев,
София, ул. Алабин 42, ет. 3, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 50219/2016
219/2016 описа на Второ т ърговско отделение), по касационна жалба срещу решението
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по гр. дело 292/2015 по описа на Окръжен съд
Ямбол, подадена от Ловно-рибарско дружество
„Калето-2001 – ММПГМ“, представлявано от
председателя на УС Георги Саракостов чрез адвокат Иван Иванов, Ямбол, ул. Жорж Папазов
14, кантора 308, срещу Териториално поделение
„Държавно горско стопанст во „Ту н д жа“ на
„Югоизточно държавно предприятие“, ДП, чрез
адвокат Боряна Чорбаджийска, Ямбол, ул. Жорж
Папазов 14, кантора 303.
НА 5.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2619/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12/2016 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Бонка Христова Братухчева чрез адвокат
Пенка Карабова, Ловеч, бул. България 1, ет. 2,
срещу Петър Василев Кочев чрез адвокат Стефка
Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис
207; Христофор Петров Василев чрез адвокат
Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21,
ет. 2, офис 207; Владимир Петров Василев чрез
адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207.
Второ гражданско отделение, 2707/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1067/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Радка Николова Филипова чрез адвокат
Силвия Цветкова, София, бул. Васил Левски
41, ет. 2; Георги Гълъбов Филипов чрез адвокат
Силвия Цветкова, София, бул. Васил Левски 41,
ет. 2, срещу Емил Николаев Велинов чрез адвокат
Павлина Темелкова, Бургас, пл. Баба Ганка 8.
Второ гражданско отделение, 2894/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
900/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от Даниела Атанасова Либертинова чрез
адвокат Мариана Брага, София, ул. Славянска
5, ет. 5, офис 30 – 32; Николай Венциславов Либертинов чрез адвокат Мариана Брага, София,
ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32, срещу Васка
Стоянова Петрова чрез адвокат Снежана Раденовска, София, бул. Хр. Ботев 35, ет. 3, ап. 11;
Венцислав Либертинов Петров, София, ул. Майор
Томпсън 60, вх. Б, ет. 1, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 53684/2015
(3684/2015 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 91/2015 по описа на Апелативен
съд Велико Търново, подадена от „Райфайзенбанк – България“ – ЕАД, с изпълнителен директор Ценка Петкова чрез адвокат Евгени Недялков, София, ул. Н. В. Гогол 18 – 20, срещу Иван
Георгиев Гачевски, Троян, ул. Любен Каравелов
29; Герман Георгиев Гачевски, Троян, ул. Любен
Каравелов 29; Георги Иванов Гачевски, Троян,
ул. Любен Каравелов 29.
Четвърто гражданско отделение, 3834/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
90/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Ирен Живков Грънчаров чрез адвокат
Деян Илчев Костов, Бургас, ул. Цар Симеон Първи
№ 104, ет. 1, срещу Данчо Хубенов Димитров чрез
адвокат Станко Кралев, Бургас, ул. Раковски 2.
Четвърто гражданско отделение, 50254/2016
(254/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
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гр. дело 4771/2014 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Карат-С“ – АД, чрез адвокат Християн Лаков, София, ул. Позитано 9а,
ет. 4, офис 11, срещу Столична община, София,
ул. Московска 33.
Четвърто гражданско отделение, 60379/2016
(379/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
731/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Джи Си България 2011“ – ЕООД,
представлявано от Динко Динев – управител,
чрез адвокат Мариана Рускова Бузова, Бургас,
ул. Климент Охридски 1, ет. 3, срещу „Обединена българска банка“ – АД, чрез адвокат Мая
Антонова, София, бул. Васил Левски 38; „Хенкел
и Кох България“ – ЕООД, София, ул. Димитър
Хаджикоцев 4, вх. А, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 61323/2016
(1323/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 5455/2014 по описа на Градски съд
София, подадена от „Зона Дом“ – ЕООД, чрез
адвокат Матей Матев, София, ул. Алабин 56,
ет. 5, срещу „Романска импорт-експорт“ – ЕООД,
представлявано от управителя Любиша Станкович
чрез адвокат Иванка Митева, Пловдив, ул. Жолио-Кюри 5, ет. 3, и трета страна „Евробизнесинвест“ – ЕООД, чрез адвокат Христо Галчев,
Пловдив, ул. Фредерик Жолио-Кюри 5, ет. 3.
НА 5.04.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2559/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1450/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Главно управление „Строителство
и възстановяване“ – ЕАД, София, ул. Лъчезар
Станчев 13, ет. 7, срещу Иван Костов Вълев чрез
адвокат Николай Анастасов Иванов, София,
ул. Якубица 19, ет. 5, офис 1.
Четвърто гражданско отделение, 2604/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
374/2015 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Янчо Димитров Несторов чрез адвокат Боян Жеков, Варна, ул. Сан Стефано 10,
ет. 1; Валентин Сотиров Димитров чрез адвокат
Костадин Николов Киряков, Варна, ул. Велико
Христов 37, ет. 1; Ивана Найденова Стаева чрез
адвокат Бранимир Николов Балачев, Варна,
ул. Парижка комуна 2, ет. 2, срещу Тодор Цветанов Драголов чрез адвокат Венцислав Антонов
Савов, Варна, ул. Бачо Киро 1, ет. 8, офис VІІІ-3,
и трета страна „Дженерали застраховане“ – АД,
София, бул. Княз Дондуков 68.
Четвърто гражданско отделение, 3360/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
47/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Деян Пламенов Панайотов чрез
адвокат Величка Йорданова Василева, Пловдив,
бул. Шести септември 159, ет. 1, ап. 2 – адв. В.
Василева, срещу Бойчо Жечев Коев чрез адвокат
Даниела Цветкова Елдърова, Пловдив, ул. Петко
Каравелов 26, ет. 3, ап. 15; Станка Димитрова
Коева чрез адвокат Даниела Цветкова Елдърова,
Пловдив, ул. Петко Каравелов 26, ет. 3, ап. 15.
Четвърто гражданско отделение, 3557/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
462/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Янко Славчев Славчев чрез адвокат
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Петър Вангелов Петров, Асеновград, ул. Трети
март 34, ет. 2, офис 3, срещу Филип Костадинов
Петров чрез адвокат Християна Костадинова
Вангелова, Асеновград, ул. Цар Иван Асен ІІ № 1.
Четвърто гражданско отделение, 60152/2016,
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
317/2015 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез
адвокат Силвия Русенова, София, ул. Позитано
7, ет. 2, офис 5 – 6, срещу ЕТ Тодор Пеев Ялъмов
с фирма „Лео-66 – Тодор Ялъмов“ чрез адвокат
Лиляна Ангелова, Бургас, ул. Княз Александър
I № 10, вх. Б, ет. 1.
НА 10.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 569/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
388/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „М-Кар“ – ООД, чрез адвокат Невена
Деспотова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, партер, срещу Вълко Атанасов Попов чрез адвокат Николай
Стойнов, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 19,
ет. 1, офис 5.
Първо търговско отделение, 802/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1399/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Недим Хафъзибрахим Генджев чрез
адвокат Жана Кисьова, София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви 46, ет. 1, офис 1; „Мюсюлманско изповедание“, представлявано от Главен
Мюфтия Мустафа Алиш Хаджи, София, ул. Братя
Миладинови 27.
Първо търговско отделение, 1649/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4148/2013 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Руднап груп“ – АД – Република
Сърбия, представлявано от Александър Скулиц
чрез адвокат Дафинка Стойчева, София, ул. Аксаков 11а, ет. 5, офис 3, срещу „ОЕТ – Обединени
енергийни търговци“ – ООД, чрез адвокат Стефан
Георгиев, София, ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6.
Първо търговско отделение, 1805/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
108/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Митев“ – ЕООД, чрез адвокат
Ростислав Венчев, Пазарджик, ул. Иван Вазов
12Б, ет. 1, офис 1; Михаил Христов Митев чрез
адвокат Ростислав Венчев, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 12Б, ет. 1, офис 1, срещу „ЗД Евроинс“ –  
АД, чрез адвокат Пламен Хаджийски, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 12б, ет. 3.
Първо търговско отделение, 1907/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
953/2016 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Росица Стойчева Михайлова чрез
адвокат Кръстьо Еров, София, ул. Света София
8, ет. 3, кантора 309, срещу Петър Емануилов
Нолев чрез адвокат Надя Андреевска, София,
ул. Христо Белчев 2, ет. 5, офис 12.
НА 10.04.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 8/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3003/2015
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Станков“ – ЕООД, с управител Димитър Станков
чрез адвокат Иван Гемков, София, ул. Кракра
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14, ет. 1, ап. 2, срещу Кончериа Клаудиа С.Р.Л.
с управител Бруно Паризе чрез адвокат Петър
Петров, София, ул. Марко Балабанов 4.
Първо търговско отделение, 505/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2503/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, с изпълнителен
директор Стоян Проданов чрез адвокат Александър Илиев, София, бул. Джеймс Баучър 87;
Тамара Сергеева Завадовска чрез адвокат Петя
Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10.
Първо търговско отделение, 763/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1078/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „НМ Хотел мениджмънт“ – ЕООД, с
управител Румяна Моневска чрез адвокат Георги
Кличанов, Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 2, срещу
Рени Стефанова Ходжсън чрез адвокат Лена Сандъкчиева, Благоевград, ул. Тодор Александров 47,
ет. 2, офис 10; етажна собственост на апартамент
к-с „Тамплиер“ чрез адвокат Лена Сандъкчиева,
Благоевград, ул. Тодор Александров 45.
Първо търговско отделение, 843/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
19283/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Тихомир Йорданов Иванов чрез адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен
61, ет. 1, ап. 1, срещу „Еуропиън Кепитъл“ – ЕАД,
чрез адвокат Милен Шопов, София, ул. Ангел
Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1.
Първо търговско отделение, 894/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
46/2015 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „В2М“ – ООД, с управител Валери Янков
чрез адвокат Михаил Томов, Варна, ул. Презвитер
Козма 12, срещу „Енерго Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Мария-Луиза 21, ет. 2.
Първо търговско отделение, 1458/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
217/2015 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Кремиковци“ – АД, в несъстоятелност
със синдик Цветан Банков, София, ул. Кешан
10, ет. 1, ап. 1, срещу „Аква Тур“ – АД, с изпълнителен директор Кирил Захариев чрез адвокат
Георги Костадинов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий
2, вх. 1, ет. 1.
НА 11.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2633/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Димитър Симеонов Атанасов чрез
адвокат Вероника Шаркова, Велико Търново,
ул. Възрожденска 1А, срещу Милко Иванов Христов чрез адвокат Йордан Йорданов, Павликени,
пл. Свобода 24, ет. 1, офис 12; Милка Дончева
Христова чрез адвокат Йордан Йорданов, Павликени, пл. Свобода 24, ет. 1, офис 12.
Първо гражданско отделение, 2759/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
20380/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Анета Борисова Иванова чрез адвокат Светла Бамбалска, София, ул. Св. Иван
Рилски 6; Чавдар Борисов Иванов чрез адвокат
Светла Бамбалска, София, ул. Св. Иван Рилски 6,
срещу Павел Красимиров Трайков чрез адвокат
Иваничка Неврокопска, София, ул. Карнеги 2,
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ет. 3, ап. 5; Любомира Петрова Търнева, София,
ул. Опълченска 60; Георги Георгиев Търнев, София, ул. Опълченска 60; Велика Николова Христова, София, ул. Опълченска 102, ет. 2, ап. 6; Дияна
Веселинова Серафимова, София, ул. Опълченска
102, ет. 2, ап. 6; Ивайло Веселинов Дочев, София,
ул. Опълченска 102, ет. 2, ап. 6; Деница Иванова
Стефанова чрез адвокат Ирина Игнатова, София,
ул. Алабин 33А, ет. 1, ап. 124; Ивайло Огнянов
Радев, София, ж.к. Овча купел 2, бл. 7, вх. Б, ет. 4,
ап. 24; Антон Огнянов Радев, София, ж.к. Овча
купел 2, бл. 7, вх. Г, ет. 2, ап. 43; Йордан Георгиев Младенов чрез особен представител Гергана
Евгениева Вълева, София, ул. Лайош Кошут 53,
ет. 1, ателие 2; Йорданка Серафимова Младенова
чрез адвокат Ирина Игнатова, София, ул. Алабин
33, ет. 1, ап. 124; Анели Младенова Младенова
чрез адвокат Ирина Игнатова, София, ул. Алабин
33А, ет. 1, ап. 124; Кирил Димитров Пройков чрез
особен представител Гергана Евгениева Вълева,
София, ул. Лайош Кошут 53, ет. 1, ателие 2.
Първо гражданско отделение, 2970/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
39/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Димитринка Тодорова Шипковенска, Велико Търново, ул. Цветарска 18, ет. 1;
Георги Светлинов Шипковенски, Велико Търново, ул. Цветарска 18, ет. 1; Стела Светлинова
Шипковенска, Велико Търново, ул. Цветарска 18,
ет. 1; Елена Светлинова Шипковенска, София,
бул. Сливница 146, вх. В, ет. 1, ап. 3, срещу Иванка
Георгиева Данева чрез адвокат Владимир Николов, Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39.
Първо гражданско отделение, 3463/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
854/2015 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Мадлена Методиева Данкова-Стоянова
чрез адвокат Лора Ангелова, Сливница, пл. Съединение 2, срещу Иванка Йорданова Вукова чрез
адвокат Росица Костадинова, София, пл. Пенчо
Славейков 11, ет. 1, офис 5.
Първо гражданско отделение, 3472/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
117/2016 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Централен кооперативен съюз чрез
юрисконсулт Моника Недялкова, София, ул. Георги С. Раковски 99, срещу Иван Иванов Шидеров
чрез адвокат Радостина Дерова-Куртева, Варна,
ул. Петко Каравелов 38; Николай Тодоров Тодоров чрез адвокат Радостина Дерова-Куртева,
Варна, ул. Петко Каравелов 38; Живко Тодоров
Тодоров чрез адвокат Радостина Дерова-Куртева,
Варна, ул. Петко Каравелов 38; Светлана Тодорова
Калчева чрез адвокат Радостина Дерова-Куртева,
Варна, ул. Петко Каравелов 38.
Първо гражданско отделение, 3577/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
132/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Василка Михайлова Рашева
чрез адвокат Георги Чокоев, Русе, ул. Гладстон
5; Радослава Петкова Момчилова чрез адвокат
Георги Чокоев, Русе, ул. Гладстон 5; Милен Райчев
Пенчев чрез адвокат Георги Чокоев, Русе, ул. Гладстон 5, срещу Георги Димитров Пантелеев чрез
адвокат Светлин Коларов, Русе, ул. Борисова 8,
ет. 3; Димитринка Димова Пантелеева чрез адвокат Светлин Коларов, Русе, ул. Борисова 8, ет. 3.
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НА 13.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2808/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7510/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Волен Николов Сидеров чрез адвокат Стефан Павлов, София, ул. Добри Войников
45; Политическа партия „АТАКА“ чрез адвокат
Стефан Павлов, София, ул. Добри Войников 45;
Валери Симеонов Симеонов чрез адвокат Делян
Иванов, Бургас, ул. Патриарх Евтимий 15, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3302/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
225/2016 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от „Хлебозавод ТИМС“ – ЕООД, чрез
адвокат Владимир Дичев, Хасково, бул. България
146, вх. Б, ет. 1, офис 4, срещу Нафизе Сюлейманова Маренска чрез адвокат Ангелина Христова,
Хасково, ул. Преслав 24, блок офис 5, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 3356/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3409/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Борислав Руменов Бъчваров чрез
адвокат Маргарита Рангелова, София, ул. Уилям
Гладстон 9, ет. 2, срещу Антония-Дениза Василева
чрез адвокат Венелин Ненов, София, ул. Владайска
29, ет. 2; Недялка Бакарска-Ведел чрез адвокат
Венелин Ненов, София, ул. Владайска 29, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 3483/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
505/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, срещу Димчо Колев Димов чрез
адвокат Юлиян Георгиев Георгиев, Варна, ул. Г.
Бенковски 79, ет. 1.
НА 13.04.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3648/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
571/2015 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Господинка Недялкова Несторова
чрез адвокат Николай Господинов, Стара Загора, ул. Захари Княжевски 73, ет. 1; Галина
Георгиева Несторова чрез адвокат Николай
Господинов, Стара Загора, ул. Захари Княжевски
73, ет. 1; „Гида транс“ – ООД, представлявано от
управителя Георги Колев чрез адвокат Галина
Славова, Харманли, ул. Янко Сакъзов 3, ет. 2, и
трета страна ДЗИ – Общо застраховане, София,
ул. Георги Бенковски 3.
НА 19.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо граж данско отделение, 53622/2015
(3622/2015 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 113/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Опал – Ф“ – ООД, с управител Диана Белянова чрез адвокат Снежанка
Сапунджиева, София, ул. Гургулят 22а, втори
надпартерен етаж, ап. 5, срещу Юлиан Атанасов
Тотев чрез адвокат Емилия Андонова, София,
бул. Васил Левски 63, ет. 2, ап. 4; Иваничка Тотева
чрез адвокат Емилия Андонова, София, бул. Васил Левски 63, ет. 2, ап. 4; Мариола Тотева чрез
адвокат Емилия Андонова, София, бул. Васил
Левски 63, ет. 2, ап. 4.
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Първо гражданско отделение, 3149/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7497/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Мария Александрова Петрова чрез
адвокат Диана Димитрова, София, ул. Лавеле
32, ет. 5, офис 5, срещу Анка Иванова Живкова
чрез адвокат Пламен Дочев Байрамов, София,
ул. Ген. Щерю Атанасов 7.
Първо гражданско отделение, 3273/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2016 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Тодор Димитров Цонев чрез
адвокат Паскал Паскалев Паскалев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А, срещу Ваня Илиева
Цветкова чрез адвокат Иван Бораджиев, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А; Константин
Стойчев Цветков чрез адвокат Иван Бораджиев,
Велико Търново, ул. Възрожденска 1А, и трета
страна Община Велико Търново, Велико Търново,
пл. Майка България 2.
Първо гражданско отделение, 3431/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17916/2014 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петрунка Деянова Ангелова чрез
адвокат Адриана Стоянова Катранджиева, София, бул. Христо Ботев 1-а, ет. 2, ап. 3, срещу
Иванка Георгиева Йовчева чрез адвокат Николай
Асенов Илиев, София, ул. Фритьоф Нансен 31,
ет. 2, ап. 5; Цветелина Красимирова Милева чрез
адвокат Николай Асенов Илиев, София, ул. Фритьоф Нансен 31, ет. 2, ап. 5; Босилка Стоименова
Тупанкова чрез адвокат Николай Асенов Илиев,
София, ул. Фритьоф Нансен 31, ет. 2, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 3457/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
707/2015 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Александър Ефремов Ангелов чрез
адвокат Ганчо Димитров, Кюстендил, бул. Македония 2, ет. 5, стая 6; Венета Манасиева Ангелова чрез адвокат Ганчо Димитров, Кюстендил,
бул. Македония 2, ет. 5, стая 6, срещу Виолета
Стефанова Стоилова чрез адвокат Симеонка Асенова Манова, Кюстендил, ул. Цар Освободител
64, ет. 2; Симеон Миланов Стоилов чрез адвокат
Симеонка Асенова Манова, Кюстендил, ул. Цар
Освободител 64, ет. 2; Галена Пенчева Манова,
Кюстендил, ул. Цар Симеон I № 3; Габриела
Анатоли Манова чрез адвокат Елена Чавдарова
Божурска, София, ул. Проф. Н. Михайлов 7, вх. Б,
ап. 2; Андрей Анатоли Манов, Русе, ул. Тулча 4,
ет. 3, ап. 5.
Първо граж данско отделение, 60160/2016
(160/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 120/2016 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Гергана Константинова Оведенска със съгласието на нейния баща и законен
представител Константин Димитров Оведенски
чрез адвокат Константин Григоров Перпелиев,
София, ул. Цар Асен 7Б, срещу Застрахователна
компания „Уника“ – АД, София, район „Красно
село“, ул. Юнак 11 – 13.
Първо гра ж данско отделение, 60167/2016
(167/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 807/2015 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Национална агенция за приходите, София, бул. Княз Дондуков 52, срещу ЕТ
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„Еделвайс –  Евгени Колев“ чрез адвокат Иглика
Цветкова Мишева, София, ул. Христо Белчев 22,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, и трета страна Министерството
на икономиката чрез адвокат Николета Спасова
София, ул. Шести септември 21.
НА 20.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1280/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
715/2014 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Десислава Георгиева Кацарска чрез
адвокат Румяна Петрова, Перник, ул. Черешово
топче 3, партер, срещу Юли Георгиев Васев чрез
адвокат Иван Витанов, Перник, ул. Търговска 42;
Надежда Крумова Георгиева чрез адвокат Деси
слава Христова, Брезник, област Перник, ул. Д-р
Йордан Стефанов, бл. 5, вх. Б, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 3079/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
61/2016 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Донка Радославова Христова чрез адвокат Светозар Георгиев Бялков, Велико Търново,
ул. Васил Левски 15, ет. 4, офис 17, срещу Зоя
Матейчева Михайлова чрез адвокат Велислава
Иванова Тихинова, Павликени, ул. Георги Кирков
12; Силвия Матейчева Михайлова чрез адвокат
Велислава Иванова Тихинова, Павликени, ул. Георги Кирков 12; Мирослав Матейчев Михайлов,
Велико Търново, ул. Георги Измирлиев 4, вх. Б,
ет. 2, ап. 59.
Първо гражданско отделение, 3114/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2157/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Адиле Мехмед Ибрям чрез адвокат
Анеса Бебелекова, Пловдив, ул. Райко Даскалов
68, ет. 3, офис 10, срещу Салчо Атанасов Димитров, с. Ново село, област Пловдив, ул. 37 № 6;
Стефчо Атанасов Димитров чрез адвокат Йосиф
Бакърджиев, Пловдив, ул. Едисон 2, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 3346/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1058/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Виолета Кирилова Хаджиславчева
чрез адвокат Даниела Стойкова, Благоевград,
ул. К. Босилков 4; Юлия Кирилова Божинова
чрез адвокат Даниела Стойкова, Благоевград,
ул. К. Босилков 4; Христо Кирилов Стойчев
чрез адвокат Даниела Стойкова, Благоевград,
ул. К. Босилков 4; Живка Методиева Божилова
чрез адвокат Даниела Стойкова, Благоевград,
ул. К. Босилков 4; Гергана Здравкова Иванова
чрез адвокат Даниела Стойкова, Благоевград,
ул. К. Босилков 4; Мартин Здравков Дашев чрез
адвокат Даниела Стойкова, Благоевград, ул. К.
Босилков 4; Цветанка Георгиева Стоева чрез
адвокат Даниела Стойкова, Благоевград, ул. К.
Босилков 4, срещу Бойчо Ангелов Пецев чрез
адвокат Валерия Велева, Благоевград, ж.к. Еленово 40; Людмила Георгиева Пецева чрез адвокат
Валерия Велева, Благоевград, ж.к. Еленово 40.
Първо гражданско отделение, 3499/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
100/2016 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от Калина Димитрова Ангелова чрез
адвокат Иглика Иванова, София, ул. Хан Аспарух
64, срещу Минко Георгиев Герасимов, Берковица,
ул. Тракия 66А; Стефка Минкова Йорданова,
Берковица, ул. Тракия 66А.
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Първо граж данско отделение, 60075/2016
(75/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 2683/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Красимир Борисов Иванов
чрез адвокат Десислава Георгиева, София, ул. Солунска 41, ет. 2, ап. 2, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
София, ул. Джеймс Баучер 87, и трета страна
„Промобил лизинг“ – ООД, чрез адвокат Петър
Божков София, ул. Верила 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1934/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1177/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Щерю Янков Щерев чрез адвокат
Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14,
ет. 2; Мария Господинова Щерева чрез адвокат
Димитър Аврамов, Хасково, ул. Драгоман 14, ет. 2,
срещу „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Гергана Хаджипантелеева, София, бул. Драган
Цанков 12 – 16, ет. 4, ап. 20; „Сън ойл“ – ЕООД, с
управител Щерю Янков Щерев, Харманли, ул. Св.
св. Кирил и Методий 8А; „Булрос“ – ООД, с управител Щерю Янков Щерев, Харманли, ул. Св.
св. Кирил и Методий 8А.
Първо търговско отделение, 2286/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3004/2014 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Ж. С. Груп“ – ООД, в несъстоятелност,
с управител Галина Кабенкова, София, бул. Патриарх Евтимий 23, ет. 1; „Настя“ – ЕООД, чрез
адвокат Свилен Турмаков, София, бул. Патриарх
Евтимий 15, ет. 1, срещу „Ж. С. Груп“ – ООД,
в несъстоятелност, със синдик Емил Томов, София, ул. Пирински проход 55, вх. А, ет. 6; „Враца
Комерс“ – ЕАД, чрез адвокат Стоян Стоянов,
София, бул. Драган Цанков 35, ет. 4, офис 10.
Първо търговско отделение, 2804/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
241/2014 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Стемо“ – ООД, чрез адвокат
Стефания Петрова, София, ул. Съборна 5, ет. 3;
Министерството на труда и социалната политика
чрез адвокат Драгия Драгиев, София, ул. Любен
Каравелов 44, ет. 4, ап. 12.
Първо търговско отделение, 3114/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2933/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Терем“ – ЕА Д, с изпълнителен
директор Огнян Димитров Чалъков, София,
ул. Ст. Доспевски, бл. 40; „Терем – Ген. Владимир Заимов“ –  ООД, с управител Янко Славов
чрез адвокат Мариана Трифонова Брага, София,
ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32.
НА 24.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3666/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
432/2016 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Стефанка Христова Петрова чрез адвокат
Свилен Зайков, Дългопол, ул. Г. Димитров 136,
срещу Ангелина Христова Стоянова чрез адвокат
Гергана Николова, Провадия, ул. Александър
Стамболийски 12; Иванка Христова Александрова чрез адвокат Гергана Николова, Провадия,
ул. Александър Стамболийски 12; Ганчо Недев
Дракев чрез адвокат Гергана Николова, Провадия,

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ул. Александър Стамболийски 12; Недко Ганчев
Недев чрез адвокат Гергана Николова, Провадия,
ул. Александър Стамболийски 12; Христомир
Ганчев Недев чрез адвокат Гергана Николова,
Провадия, ул. Александър Стамболийски 12.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 6274/2014, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
400/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Митко Митков Кръстев чрез
адвокат Александър Стойнов Чокойски, Велико
Търново, бул. България 6А, срещу Митко Михайлов Кръстев, Троян, ЗО Атлант, 4 група.
Трето гражданско отделение, 643/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
789/2015 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Мюмюн Мюмюнов Муталибов чрез адвокат
Радослав Нецов, Русе, ул. Борисова 27 Б/1, срещу Алекси Русев Демиров чрез адвокат Биляна
Симеонова, Русе, ул. Църковна независимост 3,
ет. 2, офис 6; Мартин Русев Демиров чрез адвокат
Биляна Симеонова, Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 2, офис 6.
Трето гражданско отделение, 1329/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3139/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емануил Емануилов Иванов чрез
адвокат Олена Шишкова, София, ул. Позитано 3,
ет. 1, офис 1, срещу Стойна Емануилова Иванова
чрез адвокат Румяна Узунова, София, ул. Лайош
Кошут 33.
Трето гражданско отделение, 3581/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
204/2016 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Изпълнителна агенция по рибарство
и аквакултури, Бургас, ул. Батенберг 1, срещу
Васил Йорданов Василев чрез адвокат Боряна
Методиева, Перник, ул. Вардар 4.
Трето гра ж данско отделение, 60218/2016
(218/2016 по описа на Първо търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
5101/2015 по описа на Апелативен съд София, подадена от Мария Димитрова Янева чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Георги Димитров Георгиев чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8; Михаела Димитрова Свиленова чрез адвокат
Стоян Чаталбашев, София, ул. Клокотница 2А,
ет. 8, срещу Застрахователно акционерно дружество „ОЗК – Застраховане“, София, ул. Света
София 7.
Трето гра ж данско отделение, 60254/2016
(254/2016 по описа на Второ търговско отделение), по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 5305/2015 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Александрина Людмилова Христова-Петрова чрез адвокат Десислава
Йовчева, София, ул. Бистрица 9, офис 4, срещу
Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.
НА 25.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3619/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
600/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Емин Салиев Хайрулов чрез адвокат
Радка Петрова, Пловдив, ул. 4 януари 36, ет. 4,
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срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гра ж данско отделение, 60 037/2016
(37/2016 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
2447/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ чрез процесуален представител Веселина Гошева, Пловдив, бул. Марица
21, срещу „Филикон 97“ – АД, чрез адвокат Спас
Стоянов, Пловдив, бул. Марица 102, ет. 4, офис 8.
Трето гра ж данско отделение, 60110/2016
(110/2016 по описа на Първо търговско отделение), по касационна жалба срещу решението по
гр. дело 5069/2015 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Олга Алексеевна Иванова чрез
адвокат Таня Георгиева, София, район Слатина,
ул. Кадемлия 1, ет. 1, офис 1, срещу Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ – АД,
София, ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 638/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
177/2015 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от „Прокредит Банк (България)“ – ЕАД, София, бул. Тодор Александров 26,
срещу „ЧЗС – Губерков“ – ЕООД, чрез адвокат
Лиляна Златкова Владова, Велико Търново,
ул. България 1; „Търново – Мес“ – ЕООД, Велико
Търново, ул. Клокотница 2, ап. 9.
Второ търговско отделение, 907/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2117/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Дядо Божко“ – ЕООД, чрез адвокат А лександър Сеизов, София, ул. Кожух
планина 21, вх. 3; „Строителна механизация
ДБ“ – ЕООД, чрез адвокат Александър Сеизов,
София, ул. Кожух планина 21, вх. 3, срещу „Пиреос
лизинг България“ – АД, чрез адвокат Августина
Витанова, София, бул. Цариградско шосе 115К,
сграда Б, ет. 5.
Второ търговско отделение, 1099/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3086/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Илияна Михалчова Веселинова чрез
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, 4 полуетаж, офис 4, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 1107/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1688/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Ем Транс Енерджи“ – ЕООД, чрез
адвокат Иван Чавдаров, Бургас, ул. Гурко 9, ет. 1,
срещу „Уникредит Лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат
Светлана Костадинова Димова, Варна, ул. Бдин
21А, ет. 1, офис 4.
НА 25.04.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1294/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
350/2014 по описа на Апелативен съд Велико
Търново, подадена от Ивайло Александров Цочев
чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин
50, вх. А, ет. 4, срещу „Обединена българска банка“ – АД, София, чрез адвокат Красимир Янев,
Плевен, пл. Карол Първи 5, офис 3.
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Второ търговско отделение, 722/2016, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 41/2015
по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от
Радослав Иванов Михайлов чрез адвокат Иван
Христов Христов, Габрово, ул. Св. св. Кирил и
Методий 27, ет. 1, ап. 4, срещу ЕТ Пламен Пенчев
Недков с фирма „ГИП – Пламен Недков“ чрез
адвокат Диана Павлова, Габрово, пл. Възраждане
5, ет. 3, стая 9.
Второ търговско отделение, 663/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
684/2014 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Агророуд“ – ООД, чрез адвокат Светослав Димитров, София, ж.к. Изток, ул. Тинтява
13Б, ет. 6, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Николай Банков, София, ул. Триадица 6, ет. 2.
Второ търговско отделение, 834/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1568/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Мария Анастасова Георгиева чрез
адвокат Николай Апостолов, Пловдив, бул. Шести
септември 144, ет. 1; Любен Александров Георгиев чрез адвокат Николай Апостолов, Пловдив,
бул. Шести септември 144, ет. 1; Александра
Александрова Георгиева чрез адвокат Николай
Апостолов, Пловдив, бул. Шести септември 144,
ет. 1, срещу СД „Мечо – 54 Назърови и с-ие“,
с. Плачидол, ул. Десета № 2.
Второ търговско отделение, 1068/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
669/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Прослав 1“ – ООД, чрез адвокат
Лилия Димитрова, Пловдив, ул. Порто Лагос 47,
ет. 4, офис 5, срещу Тодор Петров Пейков чрез
адвокат Иван Ненов Нанев, Пловдив, ул. Йоаким
Груев 38, ет. 3.
Второ търговско отделение, 1108/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
632/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Пловдив чрез адвокат Борис Джелепов, Пловдив, бул. Шести септември
153, срещу „ЗЧ – 2001“ – ЕООД, Пловдив, район
„Южен“, ул. Пере Тошев 1, ет. 6, ап. 16.
НА 26.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3034/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2103/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Рашко Ганчев Попов чрез адвокат
Лъчезар Йорданов Тодоров, София, ул. Цар Асен
2, вх. Б, ет. 3, срещу Росица Иванова Иванова
чрез адвокат Райна Аврамова, София, ул. Георги
Бенковски 12А, вх. А, ет. 2, ап. 19.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 458/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
621/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37,
срещу „ИНОВАПАК“ – ООД, Пловдив, ул. Георги
Трингов 9.
Второ търговско отделение, 702/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4297/2014 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Драгомир Русев Дичев, София, ж.к.
Дианабад 23, вх. Е, ет. 2, ап. 118, срещу „Ориел“ – ЕООД, чрез адвокат Теодор Божинов, София,
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бул. Евлоги и Христо Георгиеви 11, ет. 3; „Прима
СД“ – ЕООД, чрез адвокат Теодор Божинов,
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 11, ет. 3.
НА 26.04.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1270/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1331/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Николай Панайотов Петров чрез адвокат Мария Абрашева, Варна, ул. Алеко Константинов 10,
срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД,
София, ул. Юнак 11 – 13.
НА 27.04.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2631/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
741/2015 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Светломир Пламенов Милев чрез
адвокат Иван Ангелов Айнаджийски, Ихтиман,
област София, ул. Иван Вазов 6; Емил Пламенов
Милев чрез адвокат Иван Ангелов Айнаджийски, Ихтиман, област София, ул. Иван Вазов 6,
срещу Йошка Цветанова Петкова чрез адвокат
Валентина Никифорова, София, ж.к. Люлин 4,
бл. 430, вх. Б, ет. 10, ап. 107.
Трето гражданско отделение, 3728/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
670/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Тодорка Атанасова Цветкова чрез адвокат
Йордан Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман
38, срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, Бургас, п.к. 8104.
Трето гражданско отделение, 3813/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
43/2016 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Красимир Стоянов Иванов чрез адвокат
Мария Колева, София, ул. 131 № 2, ап. 10, срещу
„Гриппа“ – АД, чрез адвокат Ваня Барбалова,
София, бул. Витоша 4.
Трето гражданско отделение, 5/2017, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 42/2015
по описа на Камара на частните съдебни изпълнители, подадена от ЧСИ Иван Тодоров Чолаков,
София, бул. Цар Борис III № 7, ет. 3, офис 5, срещу Камарата на частните съдебни изпълнители,
София, ул. Пиротска 7, ет. 4; Министерство на
правосъдието, София, ул. Славянска 1.
1342
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че са постъпили жалби от „Варна Нет“ – ООД,
представлявано от управителя Живко Димитров
Янов, със седалище и адрес на управление Варна,
район „Одесос“, ул. Цар Симеон І № 25, ет. 6,
офис 601, от „Българска телекомуникационна
компания“ – ЕАД, със седалище и адрес на управ
ление София, бул. Цариградско шосе 115И, и от
„Източна телекомуникационна компания“ – АД,
представл явано от изпълнителни я директор
Пламен Борисов Балев, със седалище и адрес на
управление Костинброд, ул. Лилия 20, с които се
оспорва Решение № 550 от 20.10.2016 г., издадено
от Комисията за регулиране на съобщенията, по
което е образувано адм. д. № 216/2017 г. по описа
на Върховния административен съд, насрочено
за 22.05.2017 г. от 11 ч. в зала № 3.
1348
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 6а, ал. 2, чл. 13,
ал. 7, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 1, чл. 18, ал. 1, чл. 21,
ал. 1, чл. 24, ал. 1, чл. 59, ал. 1 и чл. 66, ал. 3 и 4
от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета с
Решение № 86 от 5.05.2005 г. по протокол № 6 от
5.05.2005 г. на Общинския съвет – Благоевград, е
образувано адм. д. № 60/2017 г. по описа на съда
и е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 31.03.2017 г. от 11 ч.
1252
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е образувал адм.д. № 21/2017 г. по
постъпил протест от прокурор при Окръжна
прокуратура – Монтана, с който се иска отмяна
на: чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 19, ал. 3, т. 1 в частта
„Удостоверение за липса на задължения към Община Берковица“, чл. 19, ал. 3, т. 9, чл. 53, ал. 1 и
2 и чл. 54, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Берковица,
приета с Решение № 291 от протокол № 12 от
24.08.2012 г., изм. и доп. с Решение № 405 от
14.12.2012 г., с Решение № 570 от 19.05.2013 г., с
Решение № 559 от 19.05.2013 г., с Решение № 635
от 26.07.2013 г., с Решение № 844 от 18.12.2013 г., с
Решение № 948 от 26.03.2014 г., с Решение № 1037
от 30.05.2014 г., с Решение № 1104 от 18.07.2014 г., с
Решение № 1112 от 18.07.2014 г., с Решение № 1224
от 21.11.2014 г., с Решение № 1256 от 19.12.2014 г.,
с Решение № 160 от 29.01.2016 г. и Решение № 393
от 24.06.2016 г. на ОС – Берковица. Конституирани
страни по делото са: протестираща страна – прокурор при Окръжна прокуратура – Монтана,
ответник – Общинският съвет – гр. Берковица,
област Монтана, и служебно конституирана
страна – Окръжна прокуратура –  Монтана. Административно дело № 21/2017 г. е насрочено за
31.03.2017 г. от 10,30 ч.
1318
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 180, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Иван Димитров Кърцъков, Тодор Стоянов Михайлов, в качеството
му на управител на „Имакс“ – ЕООД, и Георги
Веселинов Зафиров на решение по протокол № 15
от 29.12.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ямбол, да се съобщи чрез обявление в „Държавен
вестник“ в частта по точка първа – одобряване
на план-сметка за необходимите средства за
предоставяне на услугите по сметосъбиране и
сметоизвозване, поддържане и експлоатация на
депо, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в община
Ямбол през 2017 г., и по т. 2 – определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г., по
което е образувано адм.д. № 27/2017 г. по описа
на Административния съд – Ямбол, насрочено
за 31.03.2017 г. от 9,30 ч.
1229
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
21 състав, призовава Питър Якобус Ван Дер Стийховън Жерардус, ЛН 1001939829, продължително
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пребиваващ в Република България, гражданин
на ЕС, с адрес – Несебър, ул. Извън регулация
№ 1, като ответник по гр.д. № 5560/2016 г., заведено от „Банка ДСК“ – ЕАД, да се яви в съда
на 31.03.2017 г. в 10 ч. за връчване на препис от
исковата молба и приложенията към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК.
1319

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Български Професионален Боксов Съюз“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
28.03.2017 г. в 11 ч. в седалището на сдружението
в София, ул. Никола Габровски 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за изключване
на членове на сдружението и/или отпадането на
членове на сдружението поради нарушение на
предвидените в устава правила; 2. приемане на
решение за приемане на нови членове на сдружението; 3. приемане на решение за освобождаване на Вихрен Георгиев Георгиев като член на
управителния съвет на сдружението; 4. приемане
на решение за изменение и допълнение на устава на сдружението; 5. приемане на решение за
промяна на броя на членовете на управителния
съвет от 5 на 7 членове; приемане на решение за
избор на Венцислав Николов Николов, Евгения
Петрова Петрова и Александър Стефанов Стефанов като нови членове на управителния съвет
на сдружението; 6. разни. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на членовете на сдружението в седалището на Българския
Професионален Боксов Съюз. Регистрацията
на членовете за участие в общото събрание ще
започне в 10,30 ч. на 28.03.2017 г. в седалището
на сдружението в София. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и параграф 11.5.2
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе 1 час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се счита за редовно
независимо колко членове са се явили. Пълномощниците на акционерите се легитимират с
документ за самоличност и изрично писмено
пълномощно.
1350
1. – Управителният съвет на Сдружението на
администрацията в органите на съдебната власт
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 5
от устава на сдружението свиква общо събрание
на членове на сдружението на 1.04.2017 г. в 10 ч.
в София, район „Триадица“, бул. Витоша 2, Съдебна палата, тържествената зала, при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане отчета
за дейността на управителния съвет за 2016 г.;
доклад относно взетите решения от управителния съвет; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на сдружението за 2016 г.; 3. структура на
сдружението; 4. представяне на стратегически и
оперативен план на сдружението; 5. представяне
на проектни предложения за кандидатстване по
европейски програми и бъдещи инициативи на
сдружението; 6. обсъждане и приемане на бюджета
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на сдружението за 2017 г.; 7. други. Поканват се
всички членове да вземат участие в заседанието
на общото събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител.
1414
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска федерация по тенис“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, чл. 33,
ал. 3 и чл. 35 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на 8.04.2017 г.
в 14 ч. в конферентната зала на Вилно селище
„Санта Марина“, Созопол, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2016 г.;
2. финансов отчет на сдружението за 2016 г.; 3.
приемане на бюджета на сдружението за 2017 г.;
4. приемане на промени в устава на сдружението;
5. освобождаване на членове на управителния
съвет и избор на нови членове (при постъпване
на оставки и/или предложения); 6. разни. На
основание чл. 36, ал. 1 от устава на сдружението
за редовно се счита общо събрание, проведено в
присъствието на повече от половината от членовете. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще бъде отложено за
един час по-късно на същото място и при същия
дневен ред, като ще се проведе независимо от
броя на явилите се.
1351
11. – Управителният съвет на Национално
сдружение „Спортен клуб Майсторски риболов“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.04.2017 г. в 16 ч. в София
на бул. Тотлебен 34 при дневен ред – гласуване
и приемане на актуален устав с изписано пълно
наименование на сдружението и с коригиран текст
на чл. 27, ал. 2, съгласно който председателят на
управителния съвет представлява сдружението
пред трети лица.
1380
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Интердисциплинарен институт за научни изследвания и сътрудничество
по бизнес системи и технологии“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава
на сдружението свиква редовно общо събрание
(ОС) на 18.04.2017 г. в 11 ч. в седалището на
сдружението в София, район „Витоша“, ул. Иван
Сусанин 53, ет. 2, ап. 4, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението
за 2016 г.; 3. освобождаване на членовете на УС
от отговорност за дейността им през 2016 г.; 4.
приемане на нов член на сдружението; 5. освобождаване на членовете на управителния съвет
на сдружението и председателя на управителния
съвет поради изтичане на мандата им и избор на
нов състав на управителния съвет на сдружението
и председател на управителния съвет; 6. вземане
на решение размерът на дължимия от редовните
членове на сдружението годишен членски внос
и размерът на встъпителната вноска, дължима
при приемането на нови редовни членове, да
останат непроменени през 2017 г.; 7. одобряване
на сключения между сдружението и „Амакота“ – ЕООД, договор от 24.01.2017 г.; 6. разни.
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Поканват се членовете на сдружението или техни
представители да участват в работата на общото
събрание. Регистрацията за участие започва в
10 ч. на 18.04.2017 г. срещу представяне на лична
карта или паспорт, а за пълномощниците – и на
изрично пълномощно. Писмените материали са
на разположение в седалището на сдружението
всеки работен ден от 9 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
1437
5. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество – Сокол“, Бяла, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.04.2017 г. от 10 ч. в залата на ловната база
на сдружението при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружение, „ЛРД – Сокол“ – Бяла,
през 2016 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
утвърждаване на годишния финансов отчет за
2016 г. и приемане на финансовия план за 2017 г.;
4. промени в устава на сдружението; 5. определяне размера на членския внос за 2018 г.; 6. избор
на председател, управителен съвет и контролен
съвет; 7. организационни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе на същото място, същия ден в 11 ч.
1328
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ – Варн а, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.04.2017 г. в 17,30 ч.
във Варна, бул. Вл. Варненчик 61, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружение
„Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“ – Варна, за периода април 2016 г. – април
2017 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2016 г.
и бюджет за 2017 г.; 3. разни. Регистрацията на
делегатите ще започне в 17 ч. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1407
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Обединени спортни клубове
„Локомотив“ – Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.04.2017 г. в 17,30 ч. в пресцентъра на спортна
зала „Никола Петров“ – Горна Оряховица, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението през 2016 г.; 2. промени в устава
на сдружението; 3. приемане на нови членове
на сдружението; 4. освобождаване на членове
от сдружението; 5. промени в УС; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч.,
при същия дневен ред.
1340
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Училищно настоятелство „Делчо Марков“ при
ПГ „Руска Пеева“ – гр. Джебел, на основание
чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 8, ал. 3 от устава на
сдружението свиква общо събрание на 21.04.2017 г.
в 14 ч. в сградата на училището, Джебел, ул.
Иван Вазов 20, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на управителния
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съвет на настоятелите; 2. актуализиране устава
на настоятелството; 3. определяне размера на
членския внос за 2017 г.; 4. приемане членове на
настоятелството; 5. освобождаване и приемане на
членове на управителния съвет на настоятелите;
6. планиране на приоритети за 2017 г. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 8,
ал. 5 от устава събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
1409
1. – Управителният съвет на Браншовия пчеларски съюз „Пчела“ – Кюстендил (БПС „Пчела“ – Кюстендил), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
насрочва годишно общо отчетно-изборно събрание
на 24.04.2017 г. в 17,30 ч. в Кюстендил, бул. Македония 2, сградата на „ТО на НТС“, при следния
дневен ред: 1. годишен доклад за дейността на
БПС „Пчела“ – Кюстендил, през 2016 г.; 2. отчет
за приходите и разходите на БПС „Пчела“ – Кюстендил, през 2016 г.; 3. доклад на контролния
съвет; 4. приемане програма за дейността на БПС
„Пчела“ – Кюстендил, през 2017 г. и проектобюджет; 5. приемане на решение за членство на БПС
„Пчела“ – Кюстендил, в национални пчеларски
организации; 6. промени в устава на БПС „Пчела“ – Кюстендил; 7. избор на председател на УС
на БПС „Пчела“ – Кюстендил; 8. избор на членове
на УС на БПС „Пчела“ – Кюстендил; 9. избор на
контролен съвет на БПС „Пчела“ – Кюстендил.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 12 от устава събранието се отлага с един
час, след което се провежда на същото място и
при същия дневен ред.
1370
15. – Управителният съвет на Фондация
„Бъдеще за България“, Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 ЗЮЛНЦ и
чл. 8 от устава свиква общо събрание на настоятелството и на УС на фондацията на 20.04.2017 г.
в 11 ч. в офиса на фондацията на адрес Пловдив,
ул. Ген. Радко Димитриев 33, при следния дневен
ред: 1. приемане годишния финансов отчет на
фондацията за 2016 г. и отчета на управителния
съвет за дейността на фондацията през 2016 г.;
2. приемане бюджета на фондацията за 2017 г.;
3. приемане програма за дейността на фондацията през 2017 г.; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно същия ден, на същото
място и при същия дневен ред независимо от
регистрираните за участие в събранието членове
на настоятелството.
1304
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с не с т оп а нск а це л „Ф у т б о лен к л у б – Левски – 2000“ – Русе, на основание чл. 21 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 10.04.2017 г. в 10 ч. в Русе,
кв. Долапите, ул. Стремление 58, при следния
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дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет на
сдружението; 2. избор на нов контролен съвет на
сдружението; 3. промяна на адреса на управление
на сдружението, предложение за решение – новият
адрес на управление да бъде – Русе, кв. Долапите, ул. Стремление 58; 4. промени в устава на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 22 от устава на сдружението и чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1368
9. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Филип Тотю“, Русе, на
основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.05.2017 г. в 10 ч. в сградата на
НТС – Русе, бул. Придунавски 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността и финансовото
състояние на сдружението през 2016 г. и за мандата; 2. отчет на КС на ЛРД – Русе, за 2016 г. и
за мандата; 3. приемане на финансовите планове
за 2017 г.; 4. утвърждаване размера на членския
внос за 2018 г.; 5. избор на управителен съвет,
контролен съвет и техните председатели; 6. избор
на представители на сдружението в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1372
38. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2
във връзка с чл. 83, ал. 3 ЗА свиква извънредно
общо събрание на 22.04.2017 г. в 9 ч. в заседателната зала на Адвокатската колегия – Стара
Загора, в Стара Загора, ул. Пазарска 35, ет. 2, при
дневен ред: избор на председател на адвокатския
съвет и председател на дисциплинарния съд на
Адвокатската колегия – Стара Загора. При липса
на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на колегията.
Поканват се всички членове на колегията да
участват в събранието лично или чрез писмено
упълномощен представител по реда на Закона
за адвокатурата.
1445
1. – Управителни ят съвет на СК „Родопи“ – гр. Сърница, област Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.04.2017 г. в 18 ч. в залата на Семеен хотел
„Панорама“ – гр. Сърница, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС и КС на клуба; 2. изключване и приемане на нови членове; 3. промяна в
устава на СК „Родопи“ – гр. Сърница; 4. избор
на ръководни органи на клуба; 5. 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.
1367
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