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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 180 за назначаване на Веселин
Благоев Делчев – извънреден и пълно
мощен посланик на Република Бълга
рия във Федерална република Нигерия,
и за извънреден и пълномощен посла
ник на Република България в Републи
ка Екваториална Гвинея със седали
ще в Абуджа, Федерална република
Нигерия
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Министерски съвет
 Постановление № 179 от 21 август
2017 г. за преобразуване на Физиче
ския факултет и на Техническия ко
леж – Смолян, в структурата на Плов
дивския университет „Паисий Хилен
дарски“ във Физико-технологичен факултет
 Постановление № 180 от 21 август
2017 г. за одобряване на допълнител
ни разходи по бюджета на Минис
терството на младежта и спорта
за 2017 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните
средства за физическо възпитание и
спорт
 Постановление № 181 от 21 август
2017 г. за одобряване на допълнител
ни трансфери по бюджетите на об
щините за 2017 г. за финансово оси

2

гуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизация на училищна
та мрежа“, одобрена с Решение № 216
на Министерския съвет от 2017 г. за
одобряване на национални програми за
развитие на образованието
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 Постановление № 182 от 21 август
2017 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 82 на Министер
ския съвет от 2017 г. за приемане на
Наредба за единните държавни изиск
вания за придобиване на висше обра
зование по специалността „Право“ и
професионална квалификация „юрист“
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 Постановление № 183 от 21 август
2017 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
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Министерство
на земеделието, храните
и горите

3

 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 19.2 „Прилагане на опера
ции в рамките на стратегии за Воде
но от общностите местно развитие“
на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 180
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България във Федерална република
Нигерия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Екваториална Гвинея със седалище в Абуджа,
Федерална република Нигерия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 август 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г.

за преобразуване на Физическия факултет и на
Техническия колеж – Смолян, в структурата
на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ във Физико-технологичен факултет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Преобразува Физическия
факултет и Техническия колеж – Смолян, в
структу рата на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ във Физико-технологичен факултет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Студентите от Физическия факултет
продължават обучението си по същата специалност и при условията, по които са приети,
във Физико-технологичния факултет.
§ 2 . С т у ден т и т е о т Тех н и че с к и я ко леж – Смолян, по специалността „Автомобилна техника“ могат да продължат обучението
си, както следва:
1. Във Физико-технологичния факултет
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.

2. В Колежа – Сливен, в структурата на
Техническия университет – София, по специалността „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ или по специалността
„Автомобилно машиностроене“ в Техническия
колеж – Ловеч, в структурата на Техническия
университет – Габрово, за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от
Закона за висшето образование.
§ 3. С т у д ен т и т е о т Тех н и че с к и я ко леж – Смол я н, по спец иа л нос т та „Е лектроенергийна техника“ могат да продължат
обучението си, както следва:
1. Във Физико-технологичния факултет
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
2. В Техническия колеж – Ловеч, в структурата на Техническия университет – Габрово,
по специалността „Електротехника“ за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква
„а“ от Закона за висшето образование.
§ 4 . С т у ден т и т е о т Тех н и че с к и я ко леж – Смолян, по специалността „Компютърни и комуникационни системи“ могат да
продължат обучението си, както следва:
1. Във Физико-технологичния факултет
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
2. В Техническия колеж – Ловеч, в структурата на Техническия университет – Габрово,
по специалността „Компютърни системи и
технологии“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за
висшето образование.
§ 5. С т у д ен т и т е о т Тех н и че с к и я ко леж – Смолян, по специалността „Машиностроителна техника и технологии“ могат да
продължат обучението си, както следва:
1. Във Физико-технологичния факултет
по същата специалност за придобиване на
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от
Закона за висшето образование.
2. В Техническия колеж – Ловеч, в структурата на Техническия университет – Габрово,
по специалността „Машиностроене“ за придобиване на образователно-квалификационна
степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква
„а“ от Закона за висшето образование.
§ 6 . С т у ден т и т е о т Тех н и че с к и я ко леж – Смолян, по специалността „Електроенергетика и елект рообзавеж дане“ могат
да довършат обучението си в Обединения
технически колеж – София, в структурата на
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Техническия университет – София, по специалността „Електроенергетика – производство
и разпределение“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за
висшето образование.
§ 7. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование и влиза в сила на 25 септември
2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2017 г. за изплащане на минимални
диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2017 г. в размер 8076 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на учениците от държавните спортни
училища в присъствена форма на обучение.
(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 учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“,
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. Министърът 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.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от
Постановление № 129 на Министерския съвет
от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт, които се
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осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13 от 2009 г.
и бр. 62 от 2013 г.).
§ 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:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на
Министерския съвет от 2017 г. за одобряване
на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 14 928 427 лв., разпределени
по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по модул
„Оптимизиране на вътрешната структ у ра
на училищата, детските градини, ученичес
ките общежития и регионалните центрове
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена
с Решение № 216 на Министерския съвет от
2017 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаляване на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на
намаляване на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2017 г.
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Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2017 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2017 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 51, ал.
2 от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 216 на Министерския съвет от
2017 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата,
детските градини, ученическите общежития и
регионалните центрове за подкрепа на процеса
на приобщаващото образование“ от Национална
програма „Оптимизация на училищната мрежа“
за 2017 г.
Община
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Област

Средства
(в лв.)

Руен

Бургас

52 967

Созопол

Бургас

22 093

Средец

Бургас

31 971

Царево

Бургас

23 551

Аврен

Варна

18 857

Аксаково

Варна

71 559

Белослав

Варна

34 570

Бяла

Варна

28 089

Варна

Варна

935 706

Ветрино

Варна

6 948

Вълчи дол

Варна

19 796

Девня

Варна

1 875

Долни чифлик

Варна

6 879

Дългопол

Варна

10 460

Провадия

Варна

Велико Търново

Велико Търново

Горна Оряховица

Велико Търново

74 317

Елена

Велико Търново

22 312

Златарица

Велико Търново

13 922

Лясковец

Велико Търново

16 311

Павликени

Велико Търново

83 141

Полски Тръмбеш

Велико Търново

9 907

Свищов

Велико Търново

145 137

Стражица

Велико Търново

24 267

Белоградчик

Видин

29 988

Брегово

Видин

15 846

Видин

Видин

72 209

Димово

Видин

8 883

Макреш

Видин

9 995

Чупрене

Видин

2 835

Борован

Враца

16 919

Бяла Слатина

Враца

23 742

Враца

Враца

152 481

Криводол

Враца

12 960

Мездра

Враца

103 320

Мизия

Враца

24 350

Оряхово

Враца

11 394

Роман

Враца

10 844

Хайредин

Враца

Габрово

Габрово

67 524

10 181
209 544

Област

Средства
(в лв.)

Банско

Благоевград

25 514

Белица

Благоевград

17 341

Благоевград

Благоевград

106 995

Гоце Делчев

Благоевград

78 136

Гърмен

Благоевград

39 146

Кресна

Благоевград

198

Петрич

Благоевград

123 138

Разлог

Благоевград

55 007

Сандански

Благоевград

75 349

Хаджидимово

Благоевград

3 067

Якоруда

Благоевград

Дряново

Габрово

13 327

Айтос

Бургас

155 157

Севлиево

Габрово

92 019

Бургас

Бургас

466 769

Трявна

Габрово

81 126

Камено

Бургас

14 191

Балчик

Добрич

56 473

Карнобат

Бургас

58 176

Генерал Тошево

Добрич

44 387

Несебър

Бургас

30 403

Добрич

Добрич

150 795

Поморие

Бургас

58 581

Добричка

Добрич

68 455

5 571

1 456
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Област

Каварна

Добрич

Крушари
Тервел

ВЕСТНИК

Средства
(в лв.)
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Община

Област

Средства
(в лв.)

29 321

Долни Дъбник

Плевен

21 404

Добрич

10 512

Искър

Плевен

30 145

Добрич

52 068

Левски

Плевен

35 184

Ардино

Кърджали

18 006

Никопол

Плевен

7 263

Джебел

Кърджали

11 295

Плевен

Плевен

273 869

Кирково

Кърджали

49 733

Пордим

Плевен

12 854

Крумовград

Кърджали

35 346

Червен бряг

Плевен

125 346

Кърджали

Кърджали

292 609

Кнежа

Плевен

19 482

Момчилград

Кърджали

19 428

Асеновград

Пловдив

81 831

Калояново

Пловдив

38 802

Черноочене

Кърджали

13 647

Дупница

Кюстендил

107 140

Карлово

Пловдив

77 537

Кричим

Пловдив

38 297

Лъки

Пловдив

8 500

„Марица“

Пловдив

17 726

Кочериново

Кюстендил

5 086

Кюстендил

Кюстендил

149 367

Рила

Кюстендил

416

Сапарева баня

Кюстендил

5 557

Перущица

Пловдив

28 310

Пловдив

Пловдив

645 859
87 968

Априлци

Ловеч

7 938

Летница

Ловеч

11 982

Първомай

Пловдив

Ловеч

Ловеч

193 190

Раковски

Пловдив

69 475

„Родопи“

Пловдив

49 236

Стамболийски

Пловдив

23 919

Куклен

Пловдив

1 619

Луковит

Ловеч

1 299

Тетевен

Ловеч

74 006

Троян

Ловеч

108 777

Ябланица

Ловеч

49 770

Завет

Разград

32 028

Разград

23 663

Берковица

Монтана

45 973

Исперих

Бойчиновци

Монтана

20 773

Кубрат

Разград

61 155

Разград

29 515
100 189

Брусарци

Монтана

1 389

Лозница

Вълчедръм

Монтана

10 466

Разград

Разград

Вършец

Монтана

1 767

Самуил

Разград

9 752

Цар Калоян

Разград

21 416

Борово

Русе

154

Бяла

Русе

44 101

Две могили

Русе

17 659

Иваново

Русе

25 581

Русе

Русе

394 195

Сливо поле

Русе

10 156

Ценово

Русе

19 012

Главиница

Силистра

49 996

Дулово

Силистра

66 551

Кайнарджа

Силистра

12 353

Силистра

Силистра

75 423

Тутракан

Силистра

27 185

Котел

Сливен

29 933

Нова Загора

Сливен

65 173

Сливен

Сливен

443 368

Твърдица

Сливен

28 346

Баните

Смолян

11 538

Девин

Смолян

77 225

Доспат

Смолян

11 972

Георги Дамяново

Монтана

20 439

Лом

Монтана

61 389

Монтана

Монтана

54 302

Чипровци

Монтана

11 125

Белово

Пазарджик

35 411

Брацигово

Пазарджик

9 443

Велинград

Пазарджик

79 837

Лесичово

Пазарджик

8 960

Пазарджик

Пазарджик

378 853

Панагюрище

Пазарджик

51 760

Пещера

Пазарджик

28 502

Ракитово

Пазарджик

47 093

Септември

Пазарджик

59 227

Стрелча

Пазарджик

6 578

Перник

Перник

126 041

Радомир

Перник

3 484

Белене

Плевен

76 580

Гулянци

Плевен

20 116

Долна
Митрополия

Плевен

37 818
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Средства
(в лв.)

Златоград

Смолян

25 147

Велики Преслав

Шумен

104 393

Мадан

Смолян

26 347

Венец

Шумен

218

Неделино

Смолян

50 791

Върбица

Шумен

17 291

Рудозем

Смолян

18 597

Смолян

Смолян

91 268

Каолиново

Шумен

12 461

Чепеларе

Смолян

36 561

Каспичан

Шумен

7 243

Столична

София-град

Нови пазар

Шумен

8 970

Божурище

София област

13 367

Шумен

Шумен

132 771

Ботевград

София област

115 874

Болярово

Ямбол

10 498

Годеч

София област

5 487

Елхово

Ямбол

30 273

Драгоман

София област

1 728

„Тунджа“

Ямбол

40 609

Елин Пелин

София област

10 620

Ямбол

Ямбол

229 270

Етрополе

София област

10 588

Златица

София област

30 913

Ихтиман

София област

81 076

Костенец

София област

15 880

Костинброд

София област

36 373

Мирково

София област

10 525

Пирдоп

София област

10 064

Правец

София област

27 956

Самоков

София област

208 196

Своге

София област

48 233

Сливница

София област

12 997

Чавдар

София област

24 748

Братя Даскалови

Стара Загора

3 341

Гурково

Стара Загора

6 480

Гълъбово

Стара Загора

12 757

Казанлък

Стара Загора

209 974

Мъглиж

Стара Загора

32 198

Николаево

Стара Загора

1 985

Павел баня

Стара Загора

19 297

Раднево

Стара Загора

4 125

Стара Загора

Стара Загора

344 551

Чирпан

Стара Загора

60 753

Антоново

Търговище

27 299

Омуртаг

Търговище

113 376

Опака

Търговище

11 462

Попово

Търговище

84 028

Търговище

Търговище

77 537

Димитровград

Хасково

47 647

Любимец

Хасково

12 384

Минерални бани

Хасково

5 082

Свиленград

Хасково

97 846

Симеоновград

Хасково

2 452

Тополовград

Хасково

42 265

Харманли

Хасково

68 581

Хасково

Хасково

127 972

1 923 191

ОБЩО:

14 928 427

6260

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 82 на Министерския съвет от 2017 г. за
приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше
образование по специалността „Право“ и
професионална квалификация „юрист“ (ДВ,
бр. 35 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Наименованието „Заключителна разпоредба“ се заменя с „Преходни и заключителни
разпоредби“.
§ 2. Създава се § 1:
„§ 1. До влизането в сила на наредбата по
член единствен продължава да се прилага
Наредбата за единните държавни изисквания
за придобиване на висше образование по
специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление
№ 75 на Министерския съвет от 1996 г. (обн.,
ДВ, бр. 31 от 1996 г.; Решение № 6795 на Върховния административен съд от 2000 г. – бр. 96
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2001 г., бр. 117
от 2002 г., бр. 69 от 2005 г., бр. 79 от 2009 г.
и бр. 62 от 2013 г.).“
§ 3. Досегашни я т параг раф единст вен
става § 2.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
6 май 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6261
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ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 21 АВГУСТ 2017 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“, приета с Постановление № 318
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 96
от 2016 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 8:
„8. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия.“
2. В чл. 13, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „инженер по автоматика“ или
„инженер по компютърна техника“.
3. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична (Проектиране на машиностроителни предприятия,
складове и опаковъчни линии)“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши
училища, получили програмна акредитация
по професионалното направление „Машинно
инженерство“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „машинен инженер“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща знания по Математика, Физика, Химия,
Теоретична механика, Машинни елементи,
Съпротивление на материалите, Техническо
документиране и взаимозаменяемост, Информатика, Електротехника и електроника,
Техническа безопасност;
2. фундаментална подготовка в областта
на професионално направление „Машинно
инженерство“, включваща знания по Механика на флуидите, Термодинамика, Топло- и
масопренасяне, Материалознание, CAD/CAM
системи, Технически измервания и уреди, Топ
ло- и масообменни апарати, Помпи, компресори и вентилатори, Техника за механична и
хидравлична обработка, Транспортна техника;
3. специализираща подготовка в областта
на машиностроителните технологии и инженерното инвестиционно проектиране, където
основно място заемат дисциплините: Обща

ВЕСТНИК
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технология на съответната промишленост,
Технология на апарато- и машиностроенето,
Задвижвания в съответната промишленост,
Хладилна техника, Опаковъчна техника и технологии, Промишлени топлинни инсталации,
Специални машини и апарати, Експлоатация
и ремонт, Друга специализираща техника, машини и апарати в съответната промишленост.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. проектиране на предприятия в областта
на производството на машини и съоръжения,
в това число такива, произвеждащи машини,
апарати, съоръжения и инсталации за съответната индустрия, както и на производствени
звена (цехове, участъци от производства) в
областта на съответната промишленост;
2. владеене на методите и средствата за
конструиране на оборудване за вътрешнозаводски транспорт, опаковане на съответните
продукти, складови стопанства, ремонтни
цехове и други, изискващи познания в машинните технологии;
3. познаване на хигиенните изисквания за
съответното оборудване и производството на
подобни съоръжения, включително санитарните изисквания за предприятията или цеховете
в съответната промишленост;
4. проектиране на технологични процеси
в предприятията от сферата на машинното
инженерство.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности:
1. изпълнение на всички базови инженернотехнически дейности в практиката на отрасъл
„Машиностроене“;
2. организиране и управление на производствени участъци, цехове и технологични
процеси, както и цялостното производство в
машиностроителните предприятия;
3. настройване, ремонт, монтаж и експлоатация на машини, апарати и съоръжения и
вътрешнозаводски транспорт;
4. създаване на условия за спазване на технологичните режими, ефективно използване
на суровините, материалите и енергията при
производството на качествена продукция;
5. разработване и внедряване на нови
конструкции и технологии за производство
на машини, апарати и поточни линии в
съответния сектор на машиностроенето.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на специалностите от професионално направление „Машинно
инженерство“ и техният минимален хорариум
се определят съгласно приложението.“
4. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Висшите училища не осъществяват обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
по специалности от регулираната професия

С Т Р.
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„Инженер в инвестиционното проектиране“ по
част „Технологична (Хранителни технологии)“
на инвестиционните проекти.“
5. В чл. 26, ал. 1 след думите „професионалното направление „Общо инженерство“
се добавя „и „Науки за земята“.
6. В чл. 29:
а) в ал. 1 думите „Транспортно строителство“, „Конструктивна за транспортни
съоръжени я“ се замен ят с „Транспортно
строителство и транспортни съоръжения“,
„Конструктивна на транспортни съоръжения“;
б) в ал. 3:
аа) точка 5 се изменя така:
„5. строителство и участие в колективи по
проектиране на пътища, жп линии, метро,
трамваи, пристанища, улици, алеи, паркинги, гаражи, площади, кръстовища, жп гари,
метрополитени, летища, въжени линии, брегоукрепителни съоръжения, бензиностанции,
газстанции и др.;“
бб) в т. 6 думите „пътищата и жп линиите“
се заменят с „транспортните обекти“;
вв) точка 8 се изменя така:
„8. проектиране и строителство на транспортни съоръжения – мостове, тунели, виадукти, надлези, подлези, пасарелки, подпорни
стени, водостоци и др.;“
гг) създава се т. 9:
„9. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия.“;
в) в ал. 4:
аа) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и участие в колективи по планиране на устойчиво устройствено развитие
на териториите и изготвяне на устройствени
планове и схеми на същите в частта им относно транспортната инфраструктура“;
бб) в т. 2 думите „транспортно строителство“ се заменят с „транспортното строителство в населените места и извън тях“;
вв) в т. 5 думите „пътната администрация“
се заменят с „транспортната администрация

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

(пътна, железопътна, летищна, пристанищна
и др.)“;
г) в ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. организиране, изпълнение и участие
в колективи по проектиране на обекти на
транспортната инфраструктура;“.
7. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика
и информатика

300

2.

Общоинженерни дисциплини

220

3.

Строителна механика

180

4.

Проектиране и строителство
на жп линии, гари, пътища,
аеродруми и транспортни съоръжения

750

5.

Проектиране на строителни
конструкции

220

6.

Строителни материали

90

7.

Земна механика и фундиране

105

8.

Технология и механизация

45

9.

Организация и управление на
строителството

90

Общо:

2000

“
8. В чл. 31, ал. 2 думите „Архитектура,
строителство и геодезия“ и „Проучване, добив
и обработка на полезни изкопаеми“ се заменят
с „Архитектура, строителство и геодезия“,
„Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми“ и „Науки за земята“.
9. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение
към чл. 19, ал. 6

Част
„Технологична“

Професионално
направление

Професионална квалификация

Групи дисциплини/дисциплини

Проектиране на „Горско сто- „инженер по Общоинженерни дисциплини
д ървообрабо т- панство“
т е х н о л о г и я – Математика
ващи и мебелни
на д ървеси- – Физика
предприятия
ната“
– Химия
– Теоретична механика
– Металознание
– Машинни елементи
– Съпротивление на материалите
– Техническо документиране и взаимозаменяемост
– Информационни технологии
– Промишлена топлотехника
– Електротехника и електроника
– Промишлена екология и охрана на труда

Минимален
хорариум
(в часове)
850

БРОЙ 69
Част
„Технологична“

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

Професионална квалификация

Проектиране на „Машинно
„Машинен
ма ш и нос т рои- инженерство“ инженер“
телни предприя-
т и я, ск л а дов е
и оп а ков ъч н и
линии

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Фундаментални дисциплини в областта на
технология на дървесината:
– Дървесинознание
– Рязане на дървесината и режещи инструменти
– Хидротермично обработване на дървесината
– Дървообработващи машини
– Вътрешнозаводски транспорт
– Автоматика и автоматизация на дървообработващата и мебелната промишленост
– Организация и планиране на дървообработващата и мебелната промишленост

750

Специализиращи дисциплини:
– Технология на материалите от масивна
дървесина
– Технология на фурнира и слоестата
дървесина
– Технология на плочите от дървесни
частици
– Технология на материалите от дървесни влакна
– Конструиране на мебели
– Технология на мебелите
– Специални производства на изделия
от дървесина
– Технологично проектиране на предприятия от дървообработващата и мебелната
промишленост

850

Общо:

2450

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Химия
– Теоретична механика
– Машинни елементи
– Съпротивление на материалите
– Приложна геометрия и инженерна
графика
– Информатика
– Електротехника и електроника
– Техническа безопасност

900

Фундаментални дисциплини по специалността:
– Механика на флуидите
– Термодинамика
– CAD/CAM системи
– Теория на машините и механизмите
– Техника за механична и хидравлична
обработка
– Технически измервания и уреди
– Транспортна техника
– Топло- и масопренасяне
– Материалознание

730

С Т Р.

10

Част
„Технологична“

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

Професионална квалификация

ВЕСТНИК
Групи дисциплини/дисциплини

Специализиращи дисциплини:
– Помпи, компресори и вентилатори
– Хладилна техника
– Задвижвания в съответната промишленост
– Опаковъчна техника и технологии
– Топ ло- и масообменни апарат и и
инсталации
– Обща тех нолог и я на съот вет ната
промишленост
– Експлоатация и ремонт
– Технология на апарато- и машиностроенето
– Техника за бита, търговията и храненето
– Друга специализираща техника, машини и апарати в съответната промишленост
– Икономика
Общо:
А вт омат и к а и „Елек т ротех- „инженер“
и нформа ц ион- ника, електрони технологии ника и автоматика“

Инженерни ма- „ М а т е р и а л и „инженер“
териали и тех- и материалознание“
нологии

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Числени методи
– Приложна статистика
– Физика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Химия
– Производствена безопасност
Фундаментални дисциплини в областта
на а вт омат и ката и и нформа ц ион н и т е
технологии:
– Информатика
– Електротехника
– Електроника
– Цифрова техника
– Електрически измервания
– Теория на управлението
– Микропроцесорна техника
– Процеси и апарати
– Обща тех нологи я по съот вет ната
промишленост
Специализиращи дисциплини:
– Автоматизация на технологични процеси
– Технически средства за автоматизация
– Проектиране на системи за управление
– Моделиране на технологични процеси
– Компютърни системи за управление
– Информационни технологии в управ
лението
– Контролно-измервателна техника
– Методи за експериментални изследвания
– Методи за оптимизация
– Идентификация
Общо:
Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

БРОЙ 69
Минимален
хорариум
(в часове)
670

2300
850

900

550

2300
850

БРОЙ 69
Част
„Технологична“

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

Професионална квалификация

ВЕСТНИК
Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Фундаментални дисциплини в областта
на инженерните материали и материалознанието:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални
методи
– Преносни процеси
– Кристалография
– Структурен анализ
– Корозионна устойчивост на материали
– Материалознание
– Метални материали/металознание
– Силикатни материали
– Полимерни материали
– Полупроводникови материали

900

Специализиращи дисциплини в съответната област, засягаща технологиите за синтез,
получаване и преработване на инженерни
материали (материали на метална основа,
силикатни, полимерни и полупроводникови материали), тяхното проектиране и
проектирането на агрегати и съоръжения

550

Общо:
Газоснабдяване
(по отношение
на магистрален
пренос, селищно и промишлено газоснабдяване и сградни
газови инсталации)

„ П р о у ч в а н е,
добив и обработка на полезни изкопаеми“

С Т Р. 1 1

„инженер по Общоинженерни дисциплини:
……
– Математика
(с ъ о т в е т н а – Физика
т а спец иа л– Химия
ност)“
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Съпротивление на материалите
– ТММ с машинни елементи

2300
850

Фундаментални дисциплини по специалността:
– Механика на флуидите
– Термодинамика и ДВГ
– Подготовка на минерални суровини и
горива за промишлено и битово използване
– Топлотехника
– Основи на конструирането и CAD
системи
– Осветителна и инсталационна техника
– Машини и съоръжения за добив и
транспорт на нефт и газ
– Технически измервания и измервателни уреди
– Защитни метални покрития
– Инструментални методи за анализ
на газове

900

Специализиращи дисциплини в съответната област, засягаща газовата, горивната и
пречиствателната техника и технологии и
проектиране на елементи и системи за магистрален пренос, селищно и промишлено
газоснабдяване и сградни газови инсталации, топло- и масообменни технологични
процеси, оползотворяване енергията на
нетрадиционни и възобновяеми източници
(биогаз), проектиране/управление на съоръжения и инсталации за пречистване на
газови, течни и твърди отпадъци

550

Общо:

2300

С Т Р.

12

Част
„Технологична“
Металургия

Химични технологии

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

Професионална квалификация

„ М е т а л у р - „инженергия“
металург“

„Химични
технологии“

„инженерхимик“

ВЕСТНИК
Групи дисциплини/дисциплини

БРОЙ 69
Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на
металургията:
– Неорганична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални
методи
– Металознание
– Теория на металургичните процеси
– Металургична топлотехника
– Металолеене
– Металургия на черните метали
– Металургия на цветните метали
– Обработване на металите чрез пластична деформация
– Термично обработване на металите
– Металургични агрегати и съоръжения

900

Специализиращи дисциплини в областта
на металургията и инженерното проектиране, даващи знания за технологиите,
агрегатите и съоръженията, свързани с
добиването на черни и цветни метали и
сплави, леенето им и преработването им
чрез методи за пластична деформация и
термично обработване до готово изделие,
както и за проектирането на тези технологии и агрегати

550

Общо:

2300

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта на
химичните технологии:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Аналитична химия с инструментални
методи
– Физикохимия
– Процеси и апарати
– Основи на химичните и металургичните технологии
– Топлотехника

900

БРОЙ 69
Част
„Технологична“

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

Професионална квалификация

ВЕСТНИК
Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Специализиращи дисциплини в областта
на химичните технологии и инженерното
проектиране, даващи знания за технологиите, агрегатите и съоръженията и тяхното
проектиране, свързани с химичното инженерство, с безопасност на производствата,
биоенергийни технологии и биопродукти,
с производството на: целулоза и хартия,
полимери, текстил и кожи, продукти на
финия органичен синтез, горива и смазочни
материали, стъкло, керамика и свързващи
вещества, неорганични вещества и електрохимични производства, на полиграфични
процеси

550

Общо:
Биотехнологии „Биотехнои Биомедицин- логии“
ско инженерство

„инженерОбщоинженерни дисциплини:
биотехнолог“
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност
– Топлотехника
– Процеси и апарати

Екология и
„Общо инже- „инженеропазване на
нерство“
еколог“
околната среда

С Т Р. 1 3

2300
850

Фундаментални дисциплини в областта на
биотехнологиите:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Физикохимия
– Микробиология
– Биохимия
– Молекулярна биология и генетика
– Колоидна химия

900

Специализиращи дисциплини в областта
на биотехнологиите – Биокатализа, Индустриални биотехнологии, Биотехнологични методи в екологията, Технология
на биотрансформациите, Фармацевтични
биотехнологии, Биоматериали и биосъвместимост, Биотехнологични методи за
диагностика, Биосензори, Протеомика,
Д иа г нос т и ч на а парат у ра за к л и н и к а,
Безопасност на храните, Биотехнологии в
производството на храни

550

Общо:

2300

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Техническа механика
– Топлотехника
– Електротехника и електроника
– Информатика
– Неорганична и органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия

850

С Т Р.

14

Част
„Технологична“

ДЪРЖАВЕН
Професионално
направление

Професионална квалификация

ВЕСТНИК
Групи дисциплини/дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Фундаментални дисциплини в областта
на инженерната екология и опазване на
околната среда:
– Основи на химичните и металургичните технологии
– Процеси и апарати
– Моделиране и оптимизация на технологични обекти
– Производствена безопасност и анализ
на риска
– Автоматизация на производството
– Основи на биотехнологиите
– Възобновяеми източници на енергия
– Екологични проблеми при горивни
процеси
– Екологични проблеми на металургичните производства

900

Специализираща подготовка в областта
на екологията и опазването на околната
среда, осигуряваща необходимите знания
по климатология и хидрология, устойчиво
развитие, методи за наблюдение, оценка и
управление на качеството на околната среда:
– Екологичен мониторинг
– Екологичен одит и оптимални решения
в опазването на околната среда
– Екология и устойчиво развитие
– ОВОС и екологично законодателство
– Безотпадъчни технологии и жизнени
цикли на материалите
– Замърсяване и пречистване на въздуха
– Замърсяване и пречистване на води
– Мениджмънт на твърдите отпадъци
– Замърсяване и възстановяване на
почви
– Симулиране на разпространението на
замърсители

550

Общо:

10. Навсякъде в текста думите „приложение
№ 1“ се заменят с „приложението“.
§ 2. В Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование
на образователно-квалификационна степен
„ма г ис т ър“ по спец иа л нос т и о т рег ул ираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“, приета с Постанов
лен ие № 318 на М и н ис т ерск и я с ъве т о т
2016 г. (ДВ, бр. 96 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8, ал. 3 се създава т. 10:
„10. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия.“
2. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
№
по
ред
1.

БРОЙ 69

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Природни науки, математика
и информатика

300

2300

“
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

2.

Общоинженерни дисциплини

300

3.

Строителна механика

440

4.

Проектиране на строителни
конструкции

850

5.

Ст рои телни материа ли и
изолации

180

6.

Земна механика и фундиране

140

7.

Технология и механизация
на строителството

160

8.

Организация и управление
на строителството

150

Общо:

2520

“
3. В чл. 16, ал. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „инженер по автоматика“ или
„инженер по компютърна техника“.
4. В раздел V се създава чл. 18а:

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

„Чл. 18а. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

1. Природни науки, математика
и информатика

Минимален
хорариум
(в часове)
60

2. Фундаментални по специалността
Изчислителна механика на
флуидите, Термодинамични
анализи, Mоделиране и управление на топлинни процеси

180

3. Специални
Енергийни характеристики
на сградите

60

Системи за поддържане на
микроклимата в сгради

60

Охлаждане и замразяване

60

Промишлени топлотехнически системи

60

Системи за оползотворяване
на енергията от възобновяеми източници

60

Очистване на въздух и газове

60

Газоснабдителни системи

60

Общо:

660

“
5. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното
проектиране“ от част „Технологична (Проектиране на машиностроителни предприятия,
складове и опаковъчни линии)“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши
училища, получили програмна акредитация
по професионално направление „Машинно
инженерство“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните
направления, приет с Постановление № 125
на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „машинен инженер“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща знания по Математика, Физика, Химия,
Теоретична механика, Машинни елементи,
Съпротивление на материалите, Техническо
документиране и взаимозаменяемост, Информатика, Електротехника и електроника,
Техническа безопасност;
2. фундаментална подготовка в областта
на професионално направление „Машинно
инженерство“, включваща знания по Меха-
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ника на флуидите, Термодинамика, Топлои масопренасяне, Материалознание, CAD/
CA M системи, Техническ и измервани я и
уреди, Топло- и масообменни апарати, Помпи, компресори и вентилатори, Техника за
механична и хидравлична обработка, Транспортна техника;
3. специализираща подготовка в областта
на машиностроителните технологии и инженерното инвестиционно проектиране, където
основно място заемат дисциплините: Обща
технология на съответната промишленост,
Технология на апарато- и машиностроенето,
Задвижвания в съответната промишленост,
Хладилна техника, Опаковъчна техника и
технологии, Техника за бита, търговията и
храненето, Промишлени топлинни инсталации, Специални машини и апарати, Експлоатация и ремонт, Друга специализираща
техника, машини и апарати в съответната
промишленост.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. проектиране на предприятия в областта
на производството на машини и съоръжения,
в това число такива, произвеждащи машини,
апарати, съоръжения, инсталации за съответната индустрия, както и на производствени
звена (цехове и участъци от производства)
в областта на съответната промишленост;
2. познаване и прилагане на методите и
средствата за проектиране и конструиране на
оборудване за вътрешнозаводски транспорт,
опаковане на съответните продукти, складови
стопанства, ремонтни цехове и други, изискващи познания в машинните технологии;
3. познаване на хигиенните изисквания за
съответното оборудване и производство на подобни съоръжения, включително санитарните
изисквания за предприятията или цеховете в
съответната промишленост;
4. проектиране на технологични процеси
в предприятията от сферата на машинното
инженерство.
(5) Обучението осигурява придобиването
на следните компетентности от машинните
инженери:
1. изпълнение на всички базови инженернотехнически дейности в практиката на отрасъл
„Машиностроене“;
2. организиране и управление на производствени участъци, цехове и технологични
процеси и цялостното производство в машиностроителните предприятия;
3. настройване, ремонт, монтаж и експлоатация на машини, апарати, съоръжения и
вътрешнозаводски транспорт;
4. създаване на условия за спазване на технологичните режими, ефективно използване
на суровините, материалите и енергията при
производството на качествена продукция;
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5. разработване и внедряване на нови
конструкции и технологии за производство
на машини, апарати и поточни линии в съответния сектор на машиностроенето.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени
направления от учебния план на машиностроителните специалности от професионално направление „Машинно инженерство“ и
техният минимален хорариум се определят
съгласно приложението.“
6. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Обучението за придобиване
на образователно-квалификационна степен
„магистър“ по специалности от регулираната
професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ от част „Технологична (Хранителни
технологии)“ на инвестиционните проекти се
осъществява във висши училища, получили
програмна акредитация по професионалното
направление „Хранителни технологии“ от
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г.
(2) Лицата, успешно завършили обучението
по ал. 1, получават професионална квалификация „инженер“.
(3) Обучението осигурява:
1. обща инженерна подготовка, включваща знания по Висша математика, Приложна
физика, Техническа механика и инженерна
графика, Автоматизация, Приложна електротехника и електроника, Топлотехника,
Процеси и апарати, Информационна техника
и технологии, Неорганична химия, Органична химия, Физикохимия и колоидна химия,
Технологично обзавеждане (в съответната
област на хранително-вкусовата промишленост и/или общественото хранене), Екология
и охрана на труда;
2. фундаментална подготовка в област
та на професионално направление „Хранителни технологии“, включваща знания по
Х ими я на п ри родни те съединени я, Био -
химия, Аналитична химия, Микробиология,
Добавки за хранителни и вкусови продукти,
Суровинознание/Стокознание (в съответната
област на хранително-вкусовата промишленост и/или общественото хранене), Промишлени сгради, Инвестиционно проектиране,
Законодателство и нормативна у редба (в
съответната област на хранително-вкусовата
промишленост и/или общественото хранене);
Управленски, предприемачески и икономически дисциплини;
3. специализираща подготовка в съответната област на хранително-вкусовата промишленост и/или общественото хранене, където
основно място заемат дисциплините, даващи
знания за технологиите, организацията на
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производството и контрола на качеството
на: месни и млечни продукти; алкохолни и
безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови
продукти; захар и захарни изделия; нишесте и нишестени хидролизати; растителни и
етерични масла; парфюмерийно-козметични
продукти; тютюн и тютюневи изделия; хляб,
хлебни и сладкарски продукти, макаронени
изделия; продукти за общественото хранене;
преработка и съхранение на зърно, зърнени
продукти и смеси.
(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на част „Тех нологична
(Хранителни технологии)“ на инвестиционните проекти;
2. изготвяне на технически чертежи и
изчисления, документация, инструкции за
употреба, разработване на спецификации на
технологичното оборудване, обяснителни записки по отношение на технологията и нейните
технико-икономически показатели, експертни
становища за нови и съществуващи проекти;
3. осъществяване на техническо ръководство и организация при изпълнение на проекти;
4. проектиране на технологични процеси
в хранителните технологии;
5. подготвяне на технологични задания
за всичк и останали ин женерни части на
проекта, въз основа на които се извършва
проектирането им;
6. организиране и контролиране на производствените процеси, управление на качеството в съответните производства на хранително-вкусовата промишленост;
7. контролиране на качеството и безопасността на суровините, материалите, полуфабрикатите и готовата продукция.
(5) Обучението осигурява придобиването
на компетентности за:
1. проектиране, организиране, контролиране, внедряване и управление на технологии,
съоръжения и агрегати в хранително-вкусовата
промишленост при спазване на нормативната
уредба, стандартите в областта на хранителните технологии, инженерното проектиране,
екологията, енергийната и технологичната
ефективност;
2. изработване на технически чертежи,
изчислени я и спецификации, свързани с
технологиите, агрегатите и съоръженията в
хранително-вкусовата промишленост;
3. организиране и изпълняване на проекти,
свързани с технологиите, съоръженията и агрегатите в хранително-вкусовата промишленост;
4. познаване и прилагане на аналитични и
инструментални методи за контрол на използваните при съответните технологии суровини,
междинни продукти и готова продукция.
(6) Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини от учебния
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план на специалности в професионално направление „Хранителни технологии“ и техният
минимален хорариум се определят съгласно
приложението.“
7. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1 думите „Транспортно строителство“ се заменят с „Транспортно строителство
и транспортни съоръжения“;
б) в ал. 3:
аа) точки 5 и 6 се изменят така:
„5. проектиране, строителство и изпитване
на следните обекти на транспортната инфраструктура: пътища, улици, алеи, прилежащите
елементи на градското движение (паркинги,
гаражи, площади, кръстовища), жп гари, жп
линии, метрополитени, пристанища, летища,
въжени линии, брегоукрепителни съоръжения,
бензиностанции, газстанции и др.;
6. проучване на движението, определяне на
транспортното натоварване на транспортните
обекти и теория на транспортните потоци;“
бб) точка 8 се изменя така:
„8. проектиране и строителство на транспортни съоръжения (мостове, тунели, виадукти, надлези, подлези, пасарелки, подпорни
стени, водостоци и др.);“
вв) създава се т. 11:
„11. инженерна геология и хидрогеология,
земна механика и фундиране, геодезия.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Обучението осигурява придобиването
на умения за:
1. изработване на инвестиционни проекти
по части „Транспортна инфраструктура“, „Конструктивна на транспортни съоръжения“ и
„Организация и безопасност на движението“;
2. планиране на устойчиво устройствено
развитие на териториите и изготвяне на устройствени планове и схеми на същите в частта
им относно транспортната инфраструктура;
3. определяне на транспортното натоварване
на обектите на транспортната инфраструктура, както и изготвяне на становища по
отношение на транспортно-експлоатационните показатели на същата, оразмеряване на
конструкциите на настилките и определяне
на носимоспособността на транспортните
съоръжения на обекти;
4. техническо ръководство на всички обекти
от транспортната инфраструктура в населените
места и извън тях;
5. ръководство и организация на производствената дейност на транспортно-строителните фирми;
6. осъществяване на инвест и торск и и
строителен надзор;
7. изпълнение на административни дейности
в пътната и железопътната администрация;
8. изготвяне на становища и проекти за
организация на движението по пътищата,
временна организация на движението при
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изпълнение на СМР, както и относно безопасността на транспортната инфраструктура;
9. извършване на преподавателска и научноизследователска дейност.“;
г) в ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. планиране, изготвяне на инвестиционни проекти, организация и изпълнение на
транспортното строителство на обектите на
транспортната инфраструктура – селскостопански, частни, горски, местни, републикански пътища и автомагистрали, пътни възли и
пътни връзки към прилежащи обекти, улици,
алеи, елементите на градското дви жение
(паркинги, гаражи, площади, кръстовища),
транспортни съоръжения (мостове, надлези,
подлези, виадукти, пасарелки, водостоци,
подпорни стени, тунели), жп гари, жп линии,
метрополитени, пристанища, брегоукрепителни съоръжения, летища, въжени линии,
различни видове площни стопански обекти
с транспортно натоварване (производствени
предприятия, складове, търговски обекти),
бензиностанции, газстанции и др.;“.
8. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Учебното съдържание на задължителните учебни дисциплини от учебния план
и техният минимален хорариум се определят,
както следва:
№
по
ред

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

1.

Природни науки, математика и информатика

300

2.

Общоин женерни дисциплини

220

3.

Строителна механика

300

4.

Проектиране и строителство на жп линии, пътища,
аеродруми и транспортни
съоръжения

900

5.

Проектиране на строителни конструкции

330

6.

Строителни материали

120

7.

Земна механика и фундиране

140

8.

Технология и механизация

60

9.

Организация и управление
на строителството

90

Общо:

2460

“
9. В чл. 34, ал. 1 думите „професионално
направление „Архитектура, строителство и
геодезия“ или на професионално направление
„Проучване, добив и обработка на полезни
изкопаеми“ се заменят с „професионални
направления „Архитектура, строителство и
геодезия“, „Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми“ и „Науки за земята“.
10. Приложение № 1 се изменя така:
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„Приложение
към чл. 22, ал. 6
Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Проектиране на
дървообработващи и мебелни предприятия

„Горско
стопанство“

„инженер по
технология на
дървесината“

Групи дисциплини/
дисциплини

Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Химия
– Теоретична механика
– Металознание
– Машинни елементи
– Съпротивление на материалите
– Техническо документиране и взаимозаменяемост
– Информационни технологии
– Промишлена топлотехника
– Електротехника и електроника
– Промишлена екология и охрана
на труда

850

Фундаментални дисциплини в областта
на технологията на дървесината:
– Дървесинознание
– Рязане на дървесината и режещи
инструменти
– Хидротермично обработване на
дървесината
– Дървообработващи машини
– Вътрешнозаводски транспорт
– Автоматика и автоматизация на
дървообработващата и мебелната промишленост
– Организация и планиране на дървообработващата и мебелната промишленост

750

Специализиращи дисциплини:
– Математически методи в техниката
– Компют ърни конструктивни изчисления
– Методи за експериментални изследвания и оптимизация
– Управление на качеството
– Технология на инженерната дървесина
– CNC машини, инструменти и технологии
– Технологично проектиране на дървообработващи предприятия
– Технологично проектиране на предприятия за производство на мебели
– Експлоатаци я и поддържане на
дървообработващи машини
– Проектиране и изпитване на пневмотранспортни инсталации
– Проектиране на механизми и съоръжения за обработване на дървесина
– Автоматични системи в дървообработващата и мебелната промишленост
– Отопление и вентилация
– Енергийно използване на дървесината

900

Общо:

2500

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Проектиране на
машиностроителни предпри„Машинно
ятия, складове инженерство“
и опаковъчни
линии

Автоматика и
информационни
технологии

„Електротехника, електроника и
автоматика“

„машинен
инженер“

Групи дисциплини/
дисциплини

С Т Р. 1 9
Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Химия
– Теоретична механика
– Машинни елементи
– Съпротивление на материалите
– Приложна геометрия и инженерна
графика
– Информатика
– Електротехника и електроника
– Техническа безопасност

900

Фундаментални дисциплини по специалността:
– Механика на флуидите
– Термодинамика
– Топло- и масообменни апарати
– CAD/CAM системи
– Помпи, компресори и вентилатори
– Техника за механична и хидравлична
обработка
– Технически измервания и уреди
– Транспортна техника
– Топло- и масопренасяне
– Материалознание

730

Специализиращи дисциплини:
– Хладилна техника
– Задвижвания в съответната промишленост
– Опаковъчна техника и технологии
– Промишлени топлинни инсталации
– Обща технология на съответната
промишленост
– Експлоатация и ремонт
– Технология на апарато- и машиностроене
– Специални машини и апарати в
съответната промишленост
– Технологични поточни линии
– Приложна хидродинамика
– Инженерен експеримент
– Интензификация на преносни процеси
– Машини и автомати
– Надеждност на машини и апарати
– Друга специализираща техника,
машини и апарати в съответната промишленост

1020

Общо:

2650

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Числени методи
– Приложна статистика
„инженер по …
– Физика
(съответната
– Техническа механика
специалност)“
– Техническо чертане
– Химия
– Физикохимия
– Производствена безопасност

850

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Групи дисциплини/
дисциплини
Фундаментални дисциплини в областта
на автоматиката и информационните
технологии:
– Информатика
– Електротехника
– Електроника
– Цифрова техника
– Електрически измервания
– Теория на управлението
– Микропроцесорна техника
– Процеси и апарати
– Обща технология по съответната
промишленост
Специализиращи дисциплини:
– Автоматизация на технологични
процеси
– Технически средства за автоматизация
– Проектиране на системи за управление
– Моделиране на технологични процеси
– Компютърни системи за управление
– Информационни технологии в управлението
– Контролно-измервателна техника
– Методи за експериментални изследвания
– Методи за оптимизация
– Идентификация
Общо:

Инженерни
материали и
технологии

„Материали
и материалознание“

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

„инженер по …
Фундаментални дисциплини в областта
(съответната
на инженерните материали и материспециалност)“
алознанието:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Преносни процеси
– Кристалография
– Структурен анализ

БРОЙ 69
Минимален
хорариум
(в часове)

900

900

2650

850

900

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Групи дисциплини/
дисциплини

С Т Р. 2 1
Минимален
хорариум
(в часове)

– Корозионна устойчивост на материали
– Материалознание
– Метални материали/металознание
– Силикатни материали
– Полимерни материали
– Полупроводникови материали
Специализиращи дисциплини в съответната област, засягаща технологиите
за синтез, получаване и преработване
на инженерни материали (материали
на метална основа, силикатни, полимерни и полупроводникови материали),
тяхното проектиране и проектирането
на агрегати и съоръжения
Общо:
Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Химия
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Съпротивление на материалите
– ТММ с машинни елементи

Газоснабдяване
(по отношение
на магистрален
пренос, селищно и промишлено газоснабдяване и сградни
газови инсталации)

2650

850

Фундаментални дисциплини по специалността:
– Механика на флуидите
– Термодинамика и ДВГ
– Топлотехника
„Проучване,
– Основи на конструирането и CAD
добив и
„инженер по … системи
обработка на
(съответната
– Машини и съоръжения за добив и
полезни изко- специалност)“ транспорт на нефт и газ
паеми“
– Технически измервания и измервателни уреди

900

Специализиращи дисциплини в областта на газовата, горивната и пречиствателната техника и технологии
и проектиране на елементи и системи
за магистрален пренос, селищно и
промишлено газоснабдяване и сградни
газови инсталации, топло- и масообменни технологични процеси, оползотворяване енергията на нетрадиционни
и възобновяеми източници (биогаз),
проектиране/управление на съоръжения и инсталации за пречистване на
газови, течни и твърди отпадъци

900

Общо:
Металургия

900

„Металургия“ „инженер-мета- Общоинженерни дисциплини:
лург“
– Математика
– Физика
– Информатика

2650
850

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Групи дисциплини/
дисциплини

БРОЙ 69
Минимален
хорариум
(в часове)

– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност
Фундаментални дисциплини в областта на металургията:
– Неорганична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Металознание
– Теория на металургичните процеси
– Металургична топлотехника
– Металолеене
– Металургия на черните метали
– Металургия на цветните метали
– Обрабо т ва не на мета л и т е ч рез
пластична деформация
– Термично обработване на металите
– Металургични агрегати и съоръжения

900

Специализиращи дисциплини в област
та на металургията и инженерното
проектиране, даващи знания за технологиите, агрегатите и съоръженията,
свързани с добиването на черни и
цветни метали и сплави, леенето и
преработването им чрез методи за
пластична деформация и термично
обработване до готово изделие, както
и за проектирането на тези технологии
и агрегати

900

Общо:

Химични технологии

„Химични
технологии“

„инженерхимик“

2650

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност

850

Фундаментални дисциплини в областта
на химичните технологии:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Аналитична химия с инструментални методи
– Физикохимия
– Процеси и апарати
– Обща технология по съответната
промишленост
– Топлотехника

900

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Групи дисциплини/
дисциплини
Специализиращи дисциплини в областта на химичните технологии и
инженерното проектиране, даващи
знания за технологиите, агрегати и
съоръжения и за тяхното проектиране,
свързани с химичното инженерство, с
безопасността на производствата, био
енергийни технологии и биопродукти, с
производството на: целулоза и хартия,
полимери, текстил и кожи, продукти
на финия органичен синтез, горива и
смазочни материали, стъкло, керамика
и свързващи вещества, неорганични
вещества и електрохимични производства, на полиграфични процеси
Общо:

Биотехнологии
и биомедицинско инженерство

„Биотехнологии“

„инженербиотехнолог“

С Т Р. 2 3
Минимален
хорариум
(в часове)

900

2650

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Физика
– Информатика
– Техническа механика
– Техническо чертане
– Електротехника и електроника
– Автоматизация на производството
– Производствена безопасност
– Топлотехника
– Процеси и апарати

850

Фундаментални дисциплини в областта
на биотехнологиите:
– Неорганична химия
– Органична химия
– Аналитична химия
– Физикохимия
– Микробиология
– Биохимия
– Молекулярна биология и генетика
– Колоидна химия

900

Специализиращи дисциплини в областта на биотехнологиите – Биокатализа, Индустриални биотехнологии,
Биотехнологични методи в екологията,
Технологи я на биотрансформациите, Фармацевтични биотехнологии,
Биоматериали и биосъвместимост,
Биотех нолог и чни методи за диагностика, Биосензори, Протеомика,
Диагностична апаратура за клиника,
Безопасност на храните, Биотехнологии
в производството на храни

900

Общо:

2650

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Групи дисциплини/
дисциплини
Общоинженерни дисциплини:
– Висша математика
– Статистика
– Приложна физика
– Информационна техника и технологии
- Техническа механика и инженерна
графика
– Топлотехника
– Приложна електротехника и електроника
– Автоматизация
– Процеси и апарати
– Неорганична химия
– Органична химия
– Физикохимия и колоидна химия
- Технологично обзавеждане (за съответните производства на хранително-вкусовата промишленост и/или
общественото хранене)
– Екология и охрана на труда

Хранителни
технологии

„Хранителни
технологии“

„инженер“

Фундаментални дисциплини в областта
на хранителните технологии:
– Химия на природните съединения
– Биохимия
– Аналитична химия
– Микробиология/Специална микробиология
– Добавки за хранителни и вкусови
продукти
– Суровинознание/Стокознание (за
съответните производства на хранително-вкусовата промишленост и/или
общественото хранене)
– Промишлени сгради
– Инвестиционно проектиране
– Законодателство и нормативна уредба (за съответната област на хранително-вкусовата промишленост и/или
общественото хранене)
– Управленски, предприемачески и
икономически дисциплини
Специализиращи дисциплини в съответната област на хранително-вкусовата промишленост и/или общественото
хранене, даващи знания за технологиите, организацията на производството и
контрола на качеството на: месо, месни
и рибни продукти; мляко и млечни
продукти; алкохолни и безалкохолни напитки; плодови и зеленчукови
продукти; захар и захарни изделия;
нишесте и нишестени хидролизати;
растителни и етерични масла; парфюмерийно-козметични продукти; тютюн
и тютюневи изделия; хляб, хлебни и
сла дкарск и прод у к ти, макаронени
изделия; продукти за общественото
хранене; преработка и съхранение на
зърно, зърнени продукти и смеси
Общо:

БРОЙ 69
Минимален
хорариум
(в часове)

850

750

900

2500

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Част
Професионал- Професионална
„Технологична“ но направле- квалификация
ние

Екология и опаз„Общо инже- „инженерване на околната
нерство“
еколог“
среда

Групи дисциплини/
дисциплини

С Т Р. 2 5
Минимален
хорариум
(в часове)

Общоинженерни дисциплини:
– Математика
– Техническа механика
– Топлотехника
– Електротехника и електроника
– Информатика
– Неорганична химия
– Органична химия
– Физикохимия
– Аналитична химия

850

Фундаментални дисциплини в областта
на инженерната екология и опазване
на околната среда:
– Обща технология по съответната
промишленост
– Процеси и апарати
– Моделиране и оптимизация на технологични обекти
– Производствена безопасност и анализ на риска
– Автоматизация на производството
– Основи на биотехнологиите
– Възобновяеми източници на енергия
– Екологични проблеми при горивни
процеси
– Екологични проблеми на металургичните производства

900

Специализираща подготовка в областта
на екологията и опазването на околната среда, осигуряваща необходимите
знания по климатология и хидрология, устойчиво развитие, методи за
наблюдение, оценка и управление на
качеството на околната среда:
– Екологичен мониторинг
– Екологичен одит и оптимални решения в опазването на околната среда
– Екология и устойчиво развитие
– ОВОС и екологично законодателство
– Безотпадъчни технологии и жизнени
цикли на материалите
– Зам ърся ва не и п реч ис т ва не на
въздуха
– Замърсяване и пречистване на води
– Мениджмънт на твърдите отпадъци
– Замърсяване и възстановяване на
почви
– Симулиране на разпространението
на замърсители

900

Общо:

2650

11. Навсякъде в текста думите „приложение № 1“ се заменят с „приложението“.

“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от учебната 2017 – 2018 г.

6276

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 6 се отменя.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „и включва
най-малко всички населени места на една
община с изключение на населените места,
посочени като недопустими в приложение № 2
към чл. 4, ал. 3 от Постановление № 161 на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне
на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи, и местните инициативни
рибарски групи във връзка с изпълнението
на Подхода „Водено от общностите местно
развитие“ за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 52
от 2016 г.) (ПМС № 161)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. територията по т. 1 е с население между
10 000 и 150 000 жители по данни от Националния статистически институт към:
а) 31 декември 2014 г. – за заявления, подадени през 2016 г.;
б) 31 декември 2016 г. – за формуляри за
кандидатстване, подадени през 2017 г.“;
в) в т. 3 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 3 към чл. 4, ал. 4 от
ПМС № 161“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „или на друга
територия, обхваната от МИГ, когато проектите допринасят за развитието на съответния
селски район“.
3. В ал. 4 думите „приложение № 2“ се
заменят с „приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
от ПМС № 161“.
4. В ал. 5 абревиатурата „ПМДР“ се заменя с „приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 от
ПМС № 161“.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Подходът не се прилага за населени
места, за дейности, определени в чл. 4, ал. 5
от ПМС № 161.“
6. Алинеи 7 и 8 се отменят.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:

ВЕСТНИК
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1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „или една местна инициативна рибарска група (МИРГ)“ се заличават.
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
4. В ал. 5 абревиатурата „МИРГ“ се заменя с
„местна инициативна рибарска група (МИРГ)“.
§ 4. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Максималният размер на общия
публичен принос във финансовия план на една
стратегия за ВОМР, финансирана изцяло от
ЕЗФРСР от ПРСР 2014 – 2020 г., е в размер
до левовата равностойност на:
а) 1 000 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с население от 10 000 до 15 000
жители (включително);
б) 1 500 000 евро, когато МИГ обхваща
територия с население над посоченото в
буква „а“.
(2) Максималният размер на общия публичен принос във финансовия план на една
стратегия за ВОМР, финансирана от повече
от една програма по чл. 2, ал. 2, е определен
съгласно чл. 9, т. 2 – 6 от ПМС № 161.“
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за
ВОМР, финансиран от ЕЗФРСР, е в размер
до левовата равностойност на 200 000 евро.
(2) Максималният размер на допустимите
разходи за проект към стратегия за ВОМР,
финансиран със средства от ПМДР, от ОПРЧР,
от ОПИК, от ОПНОИР и от ОПОС, се определя в ПМС № 161.“
§ 6. В чл. 9, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думата „финансирана“ се добавя „изцяло или частично“.
2. В буква „а“ след думата „лице“ се поставя
запетая и се добавя „читалище или юридическо
лице с нестопанска цел“ и накрая се добавя
„съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов
анализ)“, изготвен по образец, утвърден от
изпълнителния директор на ДФЗ;“.
3. В буква „б“ накрая се добавя „съгласно
представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ)“, изготвен по образец, утвърден
от изпълнителния директор на ДФЗ“.
§ 7. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „финансирана“ се
добавя „изцяло или частично“ и накрая се
добавя „за дейностите, за които получателят
на финансова помощ действа като предприятие
и извършва икономически дейности“.
2. В ал. 3 след думата „финансиран“ се
добавя „изцяло или частично“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Финансова помощ от ЕЗФРСР се
предоставя за проектни предложения към
стратегия за ВОМР, изпълнявана от МИГ,
одобрена при условията и по реда на тази
наредба и на ПМС № 161 от 2016 г.“
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§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „б“ думите „заявление за одобрение“ се заменят с „проектно
предложение“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 се създава изречение второ: „Изискването не се прилага, когато член на
колективния управителен орган и/или на
контролния орган на МИГ е физическо лице,
което не е търговец или е община.“;
б) точка 14 се отменя;
в) точка 18 се изменя така:
„18. не е лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна
и несъвместима държавна помощ“;
г) създава се т. 19:
„19. не е лице, което лично или в качеството
си на собственик, управител или контролиращ друго лице предоставя или е предоставяло консултантски услуги на същата МИГ,
свързани с разработването и прилагането на
стратегия за ВОМР.“
3. В ал. 6:
а) в основния текст абревиатурата „МЗХ“
се заменя с „Министерството на земеделието,
храните и горите“;
б) в т. 1 след думите „т. 2“ се добавя „и 12“.
4. В ал. 11:
а) в т. 1 думите „приложение № 1“ се заменят с „приложение № 3 към чл. 4, ал. 4 от
ПМС № 161“;
б) в т. 2 думите „приложение № 2“ се заменят с „приложение № 2 към чл. 4, ал. 3 от
ПМС № 161“.
5. В ал. 12 думите „заявлението за одобрение“ се заменят с „проектното предложение“.
§ 10. В чл. 13, ал. 7, т. 1 накрая се поставя
запетая и се добавя „т. 2 – 19“.
§ 11. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Стратегия за ВОМР е част от формуляра
за кандидатстване и се разработва по образец, определен в приложение към условията
за кандидатстване от насоките по чл. 24 от
ПМС № 161.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думата „проектите“ се заменя с
„проектните предложения“ и накрая се добавя
„и други елементи, когато е приложимо, според указанията на всяка от финансиращите
съответната мярка програми“.
2. В ал. 7 накрая се добавя „включително
на нуждата от финансиране от конкретна
програма по чл. 2, ал. 2“.
§ 13. Член 17 се отменя.
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, т. 2 думите „приложение № 2“ се
заменят с „приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
от ПМС № 161“.
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2. В ал. 4:
а) в т. 1 накрая се добавя „за проекти,
финансирани от ЕЗФРСР“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. указанията по § 3 от заключителните
разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират
по съответните програми по чл. 2, ал. 2, в
т.ч. специфичните цели на програмата, към
които мерките ще допринасят, допустимите
бенефициенти и допустимите дейности, категориите допустими разходи.“
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „предвидена в“ се заменят
с „предвидена във финансирана от ЕЗФРСР“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 4 след думата „бюджета“ се добавя
„за проекти“.
4. В ал. 5:
а) в т. 2 думите „колективния върховен
орган и на“ се заличават;
б) в т. 3 думите „това изискване не се
прилага, когато МИГ е кандидат по ОПОС
2014 – 2020 г.“ се заличават.
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „Постановление № 119 от
2014 г. на Министерския съвет за приемане
на национални правила за допустимост на
разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд на Европейския съюз и от
Европейския фонд за морско дело и рибарство,
за финансовата рамка 2014 – 2020 г. (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм., бр. 52, 76 и 101 от
2014 г.)“ се заменят с „Постановление № 189
от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост
на разходите по програмите, съфинансирани
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 61 от 2016 г.) (ПМС № 189)“;
б) създава се т. 4:
„4. определени като допустими разходи в
указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания
към стратегиите, които ще се финансират по
съответните програми.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разходите са допустими за финансиране от ЕСИФ, ако те са направени от получател на финансова помощ и платени до
31 декември 2023 г. Разходите са допустими за
финансиране от ЕЗФРСР единствено когато
ДФЗ действително е изплатил съответната
помощ до 31 декември 2023 г.“
§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Не е допустимо финансиране на разходи:
1. определени като недопустими в ПМС
№ 189 от 2016 г.;
2. за инвестиция или дейност, получила
финансиране от друг ЕСИФ;
3. за придобиването на товарни автомобили
за сухопътен транспорт съгласно чл. 3, т. 2 и
3, както и други, за които са посочени ограничения в Регламент № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.);
4. определени като недопустими в указанията по § 3 от заключителните разпоредби
на ПМС № 161 за общите изисквания към
стратегиите, които ще се финансират по съответните програми.“
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „разходи“ се
заменя с „и разходи“;
б) в т. 2 думата „на стойност“ се заменя
със „с пазарна стойност“;
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 6 думата „заявка“ се заменя с „искане“;
д) в т. 14 думите „заявлението за предоставяне на финансова помощ“ се заменят с
„проектното предложение“;
е) точка 16 се изменя така:
„16. надвишаващи определените по реда на
чл. 41 от ПМС № 189 референтни разходи;“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се предоставя финансова помощ по
финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР
проект за закупуване на транспортни, включително превозни средства, освен когато са
допустими за финансиране съгласно наредбите
по прилагане на съответните мерки/подмерки
на ПРСР 2014 – 2020 г. и са оборудвани за
целите на инвестицията.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Не се предоставя финансова помощ за
изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над
50 000 лв. с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, или ако
не са спазени изискванията на чл. 79, ал. 2.“
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато полу чател ят на финансова
помощ не е възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки, се прилага
По с т а нов лен ие № 160 на М и н ис т ер ск и я
съвет от 2016 г. за определяне правилата
за разглеждане и оценяване на оферти и
сключването на договорите в процедурата за
избор с публична покана от получателя на
безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ДВ, бр. 52 от 2016 г.) (ПМС № 160).“
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2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 19. В глава трета, в наименованието на
раздел I думите „заявления за одобрение“ се
заменят с „проектни предложения“.
§ 20. Член 23 се отменя.
§ 21. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 24. (1) Местната инициативна група
подава формуляр за кандидатстване, който
съдържа стратегията за ВОМР, съгласно условията и реда, предвидени в чл. 24а от ПМС
№ 161, и прилага:“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 и 3 думите „копие от“ се заличават;
г) точка 7 се отменя;
д) в т. 10, буква „а“ след думите „представляващия лицето“ се добавя „(по закон и по
пълномощие)“;
е) в т. 11 и 15 думите „заявлението за
одобрение“ се заменят с „формуляра за кандидатстване“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Документите се подават в ИСУН в
срока, определен в насоките, съгласно условията и реда на Наредбата за определяне
на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеж дане на
производства пред управляващите органи
посредством ИСУН, приета с Постановление
№ 243 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 76 от 2016 г.).
(5) Форм ул я рът за кан ди датст ване се
подава с квалифициран електронен подпис
(КЕП) от законния представител на МИГ.
Когато кандидатът се представлява заедно
от н яколко физическ и лица, формул ярът
за кандидатстване се подписва от всяко от
тя х п ри подаването. Когато форм ул я рът
за кандидатстване не е подписан с К ЕП
от законни я представител/и на МИГ, се
прикачва нотариално/и заверено/и изрично
пълномощно/и от съответното упълномощено
лице във формат „рdf“, подписано с КЕП на
упълномощеното лице.“
4. Алинея 7 се отменя.
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „заявление за одобрение“
се заменят с „формуляр за кандидатстване“.
2. В ал. 2 думата „заявление“ се заменя
с „формуляр за кандидатстване“ и думите
„комисията за избор“ се заменят с „комитета
за подбор“.
3. В ал. 3 думата „заявлението“ се заменя
с „проектно предложение“ и думите „ново
заявление“ се заменят с „нов формуляр за
кандидатстване“.
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4. В ал. 4 думата „Заявлението“ се заменя
с „Формулярът за кандидатстване“ и думите
„комисията за избор“ се заменят с „комитета
за подбор“.
§ 23. В глава трета наименованието на
раздел II се изменя така: „Комитет за подбор“.
§ 24. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Комисия за избор, назначена“ се заменят с „Комитет за подбор,
назначен“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Структурният състав на Комитета
за подбор, общите изисквания към лицата,
участващи в него, както и правилата за неговата работа са определени в чл. 25 – 34 от
ПМС № 161.“
3. Алинеи 3 – 12 се отменят.
§ 25. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „Комисията за избор“ се
заменят с „Комитета за подбор“.
3. Алинеи 3 – 5 се отменят.
§ 26. В чл. 28, ал. 4 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. притежава висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“
или „магистър“;
2. притежава не по-малко от 3 години опит
в професионална област, свързана с конкретната процедура;“.
§ 27. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подборът на стратегии за ВОМР, финансирани само от ЕЗФРСР, се извършва по
условията и реда на чл. 23 – 34 на ПМС № 161.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 28. Членове 30 и 31 се отменят.
§ 29. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Комисията за избор“ се
заменят с „Комитетът за подбор“ и думите
„подадено от МИГ заявление, получило“ се
заменят с „подаден от МИГ формуляр за
кандидатстване, получил“.
2. Алинеи 2 – 4 се отменят.
§ 30. Членове 33 – 35 се отменят.
§ 31. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 36. (1) В 10-дневен срок от получаване на покана по реда на чл. 35, ал. 2 от
ПМС № 161 одобрените МИГ представят в
Министерството на земеделието, храните и
горите:“;
б) в т. 1 думите „представляващия МИГ,
на членовете на неговия колективен управителен орган, както и временно изпълняващия
такава длъжност“ се заменят със „законния
представител на МИГ, както и временно
изпълняващия такава длъжност, от членовете на колективния управителен орган, от
представляващите по закон и пълномощие
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членове на колективния управителен орган
на МИГ, когато същите са юридически лица,
и от служителите на МИГ“;
в) създава се т. 7:
„7. уведомление за промяна на обстоятелство по чл. 43, когато такова е настъпило след
подаване на формуляра за кандидатстване.“
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително декларациите по чл. 24,
ал. 1, т. 9 и 21“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При възникване на обстоятелство по
чл. 43, ал. 1, т. 2 и 3 се представят доказателства за изпълнение на условията, при които е
оценен формулярът за кандидатстване.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думата „документите“ се добавя „по ал. 1“.
5. Досегашните ал. 4 – 6 стават съответно
ал. 5 – 7.
6. Създават се ал. 8 – 10:
„(8) При нередовност на документите или
непълнота и неяснота на заявените данни и
посочените факти, по отношение на стратегии
за ВОМР, финансирани само от ЕЗФРСР, УО
на ПРСР 2014 – 2020 г. писмено уведомява
МИГ, която в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани
констатираните нередовности, непълноти или
неясноти чрез представяне на допълнителни
и/или нови документи, и/или информация
по реда на ал. 4.
(9) В случаите по ал. 8 срокът по ал. 1
спира да тече до получаване на изисканата
информация.
(10) Промените по ал. 1, т. 7 се одобряват от
ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.“
§ 32. Член 37 се отменя.
§ 33. В глава трета наименованието на
раздел IV се изменя така:
„Споразумение за изпълнение на стратегия
за Водено от общностите местно развитие,
финансирана само от ЕЗФРСР“.
§ 34. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. За изпълнение на стратегия за
ВОМР, финансирана само от ЕЗФРСР, между
МИГ и УО на ПРСР 2014 – 2020 г. се сключва
споразумение.“
§ 35. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 4 накрая се добавя „на минималната
и максималната стойност на проектите или
на интензитета на помощта по т. 5“.
2. В т. 5 думата „допустимост“ се заменя с
„оценка“ и думите „в т.ч.“ се заличават.
§ 36. В чл. 40 ал. 4 – 7 се отменят.
§ 37. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „акт на Министерския съвет за определяне на правила
за координация между управляващите органи
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на програмите и местните инициативни групи
и местните инициативни рибарски групи във
връзка с изпълнението на Подхода „Водено
от общностите местно развитие“ за периода
2014 – 2020 г.“ се заменят с „чл. 7“;
б) в т. 2 думите „от ДФЗ“ се заменят със
„със заповед на изпълнителния директор на
ДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „които имат най-висок
процент“ се заменят с „по низходящ ред,
според процента“.
3. В ал. 3 думите „т. 2“ се заменят с „ал. 2“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Алинеи 1 – 5 се прилагат и за стратегия за ВОМР, подкрепена от повече от една
програма по чл. 2, ал. 2.“
§ 38. Член 42 се отменя.
§ 39. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 1 одобрението влиза
в сила от датата на подаване на заявлението
за промяна.“
§ 40. Наименованието на глава четвърта
и на раздел I се изменят така:
„Условия и ред за предоставяне на финансова помощ от ЕЗФРСР по стратегиите
за ВОМР“, раздел I „Подбор на проектни
предложения“.
§ 41. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. (1) Подборът на проектни предложения, финансирани от ЕЗФРСР към стратегия
за ВОМР на МИГ, се извършва по условията
и реда на раздел I „Подбор на проекти към
стратегия за ВОМР“ от глава пета от ПМС
№ 161.
(2) Когато редът за оценка е различен от
минималните изисквания по чл. 41, ал. 2 от
ПМС № 161, УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в
срок до 30 работни дни извършва проверка за
съответствие с чл. 34, параграф 3, букви „б“,
„г“, „д“ и „е“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство
и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 1303/2013 г.“.
(3) Редът за оценка по ал. 2 се представя
на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. в двумесечен
срок от сключването на споразумението за
изпълнение на стратегията за ВОМР и може
да бъде променян само преди обявяване на

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по чл. 46а, ал. 2. Когато редът
за оценка не е подписан от законния представител на лицето, се представя нотариално
заверено пълномощно.
(4) При необходимост от допълнителна
информация или нередовност, непълнота или
неяснота УО на ПРСР 2014 – 2020 г. уведомява МИГ, която може да отстрани в срок до
5 работни дни констатираните нередовности,
непълноти или неясноти.
(5) След одобрение МИГ публикува реда
за оценка на интернет страницата си.“
§ 42. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. (1) Колективният управителен орган
на МИГ одобрява обява за прием на проектни
предложения към стратегия за ВОМР и насоки
и образци на документи за кандидатстване по
всяка мярка от стратегията за ВОМР.
(2) При разработване на документите по
ал. 1 МИГ е длъжна да прилага Указанията
за приложим режим на държавните помощи и
условия, произтичащи от него, на Министерството на земеделието, храните и горите и да
използва утвърдените по Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове образци и формуляри.
(3) Обявата за прием съдържа най-малко:
1. наименование на мярката от стратегията
за ВОМР;
2. допустими кандидати;
3. допустимите дейности;
4. период за прием и място за подаване на
проектни предложения;
5. бюджет на приема;
6. минимален и максимален размер на
финансовата помощ, предоставяна за проект;
7. критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест;
8. лице/а за контакт и място за достъп до
подробна информация;
9. начина за подаване на проектни предложения:
а) електронно чрез ИСУН;
б) на хартия чрез ИСУН; при избор на този
начин на подаване на документи служител на
МИГ прикачва в системата всички получени
документи.
(4) Обявата съдържа всички допустими
дейности, кандидати и разходи по съответната мярка от одобрената стратегия за ВОМР.
Това изискване не се прилага, когато в ПРСР
2014 – 2020 г., в наредбата по съответната
мярка или в друг нормативен акт е предвидено съответното ограничение.
(5) При обявяване на прием на проектни
п ред ложени я максима лни я т разполагаем
бюджет на съответната обява не може да
надвишава разликата между бюджета по мярката и стойността на финансовата помощ по
одобрените от ДФЗ проектни предложения и
тази по одобрените от МИГ проектни пред-
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ложения, за които към момента на обявяване
на приема няма решение за предоставяне на
финансова помощ от ДФЗ.
(6) В документите по ал. 1 се съдържа
най-малко следната информация:
1. наименование на проектното предложение;
2. данни за кандидата: ЕИК, ЕГН, банкова сметка, правно-организационна форма
на лицето, пол на собственика/управителя,
възраст на собственика/управителя, брой на
работните места, които ще бъдат осигурени
чрез осъществяването на проекта, сектор на
основната дейност по К ласификацията на
икономическите дейности (КИД) на юридическото лице;
3. място на извършване на инвестицията
(област, община, УПИ, имот, парцел, отдел,
подотдел и др.);
4. декларативна част;
5. стойност на разходите, за които се кандидатства;
6. стойност на субсидията, за която се
кандидатства;
7. стойност на разходите и субсидията на
междинното плащане, в случай че се кандидатства за такова;
8. сектор на дейността, за която се кандидатства по КИД;
9. код на референтен разход, за който се
кандидатства.“
§ 43. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. (1) Местната инициативна група
подготвя в ИСУН проекта на процедура за
прием на проекти в съответствие с одобрената
обява по чл. 46, ал. 1 и насоките за кандидатстване, включително относимите документи
по приложение № 11, за което информира с
писмо УО на ПРСР 2014 – 2020 г. не по-късно
от 20 работни дни преди началния срок за
прием на проектни предложения.
(2) Уп р а в л я в а щ и я т о р г а н н а П Р С Р
2014 – 2020 г. активира процедурата по ал. 1
в ИСУН в срок до 10 работни дни от получаването на писмото, като чрез ИСУН информира МИГ.
(3) При необходимост от допълнителна
информация или нередовност, непълнота или
неяснота УО на ПРСР 2014 – 2020 г. писмено
чрез ИСУН уведомява МИГ, която в срок
до 5 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните
нередовности, непълноти или неясноти и/или
да представи допълнителни и/или нови документи и информация. В този случай срокът
по ал. 2 спира да тече.
(4) Обявата по чл. 46, ал. 1 се публикува
от МИГ на интернет страницата на МИГ и
най-малко в един местен вестник или друга
местна медия, както и на общодостъпно място
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пред офиса на МИГ и сградите на общинските
администрации на територията на МИГ не
по-късно от 3 работни дни след активирането
є в ИСУН.
(5) В срок до 3 работни дни от активирането на процедурата МИГ изпраща обявата по
електронна поща във формат „МS word“ и във
формат „pdf“ на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
за публикуването є на интернет страниците
на ПРСР 2014 – 2020 г. и на Единния информационен портал.
(6) След активиране промяна в обявата
и в процедурата се допуска по реда на одобрението є:
1. при промени в правото на Европейския
съюз и/или българското законодателство, в
политиката на европейско и/или национално
ниво, основана на стратегически документ или
в ПРСР 2014 – 2020 г., които налагат привеждане на документите в съответствие с тях;
2. за увеличаване на финансовия ресурс
по процедурата;
3. за удължаване на срока за подаване на
проектни предложения;
4. за поправка на очевидна техническа
грешка.“
§ 44. Член 47 се изменя така:
„Ч л. 47. (1) Проек т но п ред ложение от
кандидат към стратегия за ВОМР се подава
в срока, определен в процедурата за прием
на проектни предложения в ИСУН, съгласно
условията и реда на Наредбата за определяне
на условията, реда и механизма за функциониране на информационната система за
управление и наблюдение на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН, приета с Постановление № 243
на Министерския съвет от 2016 г.
(2) Към проектното предложение по ал. 1
се прилагат:
1. определените от МИГ документи по
приложение № 11;
2. декларация съгласно приложение № 12;
3. формуляр за мониторинг съгласно приложение № 13.
(3) Документите се представят във формат
„pdf“, сканирани от оригинал или от нотариално заверено копие.
(4) Когато подаването на проектното предложение е по реда на чл. 46, ал. 3, т. 9, буква
„б“, документите се подписват от кандидата,
преди да се сканират и да се прикачат в ИСУН.“
§ 45. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заявления“ се заменя с
„проектни предложения“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „Заявление за предоставяне на финансова помощ“ се заменят с
„Проектното предложение“.
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4. В ал. 4 думата „заявлението“ се заменя
с „проектното предложение“ и думата „заявление“ се заменя с „проектно предложение“.
§ 46. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Подбор и одобрение на проектни предложения по всяка мярка от стратегия за ВОМР
се извършва в ИСУН съгласно условията и
реда на ПМС № 161.“
2. Алинеи 3 – 6 се отменят.
§ 47. Член 50 се отменя.
§ 48. Член 51 се изменя така:
„Чл. 51. (1) Не по-малко от 1/3 от членовете
с право на глас на Комисията за подбор на
проектни предложения (КИПП) са членове
на колективния върховен орган на МИГ.
(2) Външните експерти-оценители, членове
на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно вида на
оценяваните проекти.
(3) Външен експерт-оценител, член на
КИПП, не може да участва в оценка на формуляри за кандидатстване, ако е участвал в
оценка на стратегията.“
§ 49. Членове 52 – 59 се отменят.
§ 50. Член 60 се изменя така:
„Чл. 60. (1) Държавен фонд „Земеделие“
извършва проверка за спазване на процедурата
по подбор на проектни предложения, финансирани изцяло или частично от ЕЗФРСР, в
срок до 1 месец от изготвянето на доклада по
чл. 44, ал. 3 от ПМС № 161 в ИСУН.
(2) При установена неяснота, неточност и
непълнота на представените документи ДФЗ
уведомява чрез ИСУН писмено МИГ, която
в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да представи допълнителна
информация и/или документи.
(3) При съществено нарушение на процедурата за подбор на проектни предложения,
установено по реда на ал. 1 или по реда на
чл. 45 от ПМС № 161, ДФЗ връща процедурата на МИГ за преразглеждане, като посочва
допуснатите нарушения и указва от кое действие процедурата трябва да бъде проведена
повторно.
(4) Изпълнителни ят директор на ДФЗ
издава заповед за отхвърляне на процедура,
когато допуснатите съществени нарушения
не могат да бъдат отстранени, и уведомява
МИГ. Заповедта се съобщава и може да бъде
оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) За одобрените със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ процедури на МИГ
за избор на проектни предложения ДФЗ прави
окончателна проверка за допустимост и за
съответствие на предложените за финансиране проектни предложения към съответния
подбор към стратегия за ВОМР, с европейското право и националните правила, ПРСР
2014 – 2020 г. и със стратегията за ВОМР, с

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

правилата за държавни помощи, включително
извършва проверка за двойно финансиране, за
основателност на предложените за финансиране разходи и други в срок до 1 месец след
приключване на проверката по ал. 1.
(6) При установена неяснота, неточност и
непълнота при разглеждането на представените проектни предложения ДФЗ уведомява
чрез ИСУН писмено кандидата и МИГ, като
в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването кандидатът може да представи
допълнителна информация и/или документи.
(7) Когато кандидатът не отстрани установените неясноти, неточности и непълноти
или не представи документи в срока по ал. 6
или представи документи, които не са изрично
изискани, същите не се вземат предвид при
последващата обработка на проектното предложение и размерът на финансовата помощ
може да бъде намален.
(8) За резултата от проверките по ал. 1 и
5 ДФЗ изготвя доклад, който се изпраща и
на ръководителя на ПРСР 2014 – 2020 г. и на
МИГ чрез ИСУН за информация.
(9) Изпълнителни ят директор на ДФЗ
издава заповед с решение за предоставяне
на финансова помощ за всеки проект в двуседмичен срок от издаването на доклада по
ал. 8, която се съобщава по реда на Административнопроцесуалния кодекс на МИГ, на
кандидата и на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
(10) Държавен фонд „Земеделие“ може да
се произнесе с решение за предоставяне на
финансова помощ на проектно предложение
от резервния списък по чл. 44, ал. 3, т. 2 от
ПМС № 161 в следните случаи:
1. одобрено от МИГ проектно предложение
бъде отхвърлено за финансиране;
2. с одобрен кандидат не бъде сключен
договор;
3. се увеличи размерът на финансовата
помощ по реда на чл. 39, т. 3 и 6.
(11) В случаите по ал. 10 ДФЗ определя
остатъка от определения по приема бюджет
и в случай, че сумата покрива пълния размер на допустимите разходи на първия по
ред проект и/или следващите от списъка с
резервни проекти, до кандидата/ите с копие до МИГ в ИСУН се отправя запитване
за интерес за финансиране на проектното
предложение и определя срок за отговор.
Проектното предложение се разглежда от
ДФЗ съгласно ал. 5.
(12) В случай че кандидатът не проявява
интерес за оценка на подаденото от него
проектно предложение или не отговори в
определения срок, ДФЗ установява размера
на разходите на следващия по ред кандидат
от списъка с резервните проекти.
(13) Ако се установи, че наличният бюджет по ал. 11 покрива частично размера
на разходите на всяко от проектните пред-
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ложения от списъка с резервни проекти, то
ДФЗ изпраща писмо до МИГ и УО на ПРСР
2014 – 2020 г. с описание на освободените
средства чрез ИСУН.“
§ 51. В глава четвърта „Условия и ред за
предоставяне на финансова помощ от ЕЗФРСР
по стратегиите за ВОМР“ се създават раздел
Iа и раздел Iб:
„Раздел Iа
Процедура за разглеждане на проектни предложения за финансиране от ЕЗФРСР по условията и реда на чл. 19
Чл. 61а. Оценката на подадените проектни
предложения с кандидат – МИГ, се извършва
от ДФЗ в ИСУН.
Чл. 61б. (1) В срок до три месеца от подаването на проектно предложение от кандидат – МИГ, към стратегия за ВОМР ДФЗ:
1. извършва административна проверка на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани с проектното
предложение;
2. може да извърши посещение на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи, като:
а) посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата – МИГ, или на
упълномощен негов представител;
б) след приключване на посещението на
място служителят на ДФЗ представя протокола с резултатите от посещението за подпис
на кандидата – МИГ, или на упълномощен
негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения
по направените констатации;
в) екземпляр от протокола по буква „б“
се предоставя на кандидата – МИГ, или на
упълномощен негов представител веднага
след приключване на посещението на място;
г) в случай че кандидатът – МИГ, или
упълномощен негов представител не е открит
при извършване на посещението на място,
ДФЗ уведомява кандидата, като му изпраща
копие от протокола чрез ИСУН;
д) в срок до 10 работни дни от получаването
на протокола по буква „г“ за посещението на
място кандидатът – МИГ, може писмено да
направи възражения и да даде обяснения по
направените констатации чрез ИСУН пред
изпълнителния директор на ДФЗ;
3. одобрява и ли от х върл я п роек т ното
предложение.
(2) Когато проектното предложение включва разходи за строително-монтажни работи
и/или залесяване, и/или засаждане на трайни
насаждения, и/или в други, надлежно мотивирани от ДФЗ случаи, в срок до 10 работни
дни от подаване на проектното предложение
длъжностно лице от ДФЗ задължително извършва посещението на място по ал. 1, т. 2.
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(3) При липса или нередовност на документи, при възникване на необходимост от
предоставяне на допълнителна информация
и/или документи или при непълнота и неяснота на заявените данни се прилага чл. 60,
ал. 6 и 7.
(4) Срокът по ал. 1 се удължава, когато:
1. Държавен фонд „Земеделие“ е упражнил правомощието си по ал. 3 – със срока
за представяне на изисканите данни и/или
документи от страна на кандидата;
2. в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност – до установяване от ДФЗ на всички факти и обстоятелства,
необходими за изясняване на случая, а при
установени съмнения за наличие на престъпни
обстоятелства – до постановяване на влязъл
в сила акт на компетентния орган;
3. при обработката на проектното предложение ДФЗ установи необходимост от предоставяне на становище от други органи – до
датата на получаването му.
(5) В случаите по ал. 4, т. 2 и 3 изпълнителният директор на ДФЗ издава заповед за
спиране на производството по обработка на
проектното предложение, която се връчва на
кандидата чрез ИСУН.
(6) Проектното предложение и приложените
към него документи могат да бъдат изцяло
или частично оттеглени от кандидата по всяко
време в писмена форма. Оттеглянето поставя
кандидата – МИГ, в положението, в което се
е намирал преди подаването на оттеглените
документи или на част от тях.
(7) Когато кандидатът – МИГ, е уведомен
от ДФЗ чрез ИСУН за несъответствие и/или
нередовности в документите или за намерението на ДФЗ да извърши проверка/посещение
на място или когато при проверката/ посещението на място се установи нередност, не се
разрешава оттегляне по ал. 6 по отношение
на частите на тези документи, засегнати от
нередността. В тези случаи ДФЗ писмено чрез
ИСУН уведомява кандидата – МИГ, за решението си по направеното искане за оттегляне.
(8) При оттегляне на проектното предложение, което не попада в обхвата на ал. 6, ДФЗ
прекратява образуваното административно
производство, а кандидатът – МИГ, има право да подаде ново проектно предложение за
финансиране на същия проект, в случай че е
обявен нов период на прием от МИГ и при
спазване на условията на чл. 19.
Чл. 61в. Постъпилото проектно предложение се оценява в ИСУН съгласно критериите
за оценка, посочени в стратегията за ВОМР.
Съответствието с критериите за оценка се
преценява към датата на подаване на проектното предложение съобразно приложените
към формуляра за кандидатстване документи.
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Чл. 61г. (1) Проектното предложение получава пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти, установени при проверките
по чл. 61б, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с целите и изискванията
към кандидата – МИГ, дейностите и заявените разходи, определени в стратегията на МИГ;
3. неотстраняване на нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените
данни и посочени факти и/или непредставяне
на изисканите от ДФЗ документи, необходими
за удостоверяване съответствие на заявените от
кандидата – МИГ, данни до изтичане на срока
по чл. 60, ал. 6, като ДФЗ отказва изцяло финансирането или намалява финансовата помощ
в съответствие с естеството на неотстранените
нередности, непълноти, неясноти и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране на
подаденото проектно предложение, определен
в заповедта за откриване на съответния прием;
6. несъответствие на допустимите разходи
по проекта с определения минимален или
максимален размер, определен в стратегията
за ВОМР;
7. несъответствие с изискванията, посочени
в чл. 12, ал. 3.
(2) При частичен отказ по ал. 1 кандидатът – МИГ, има право да сключи договор за
предоставяне на финансова помощ за одобрената част от допустимите разходи или да
кандидатства отново за същата инвестиция
в рамките на следваща процедура на МИГ.
(3) При пълен отказ по ал. 1 кандидатът – МИГ, има право да кандидатства отново
за същата инвестиция при спазване на чл. 19.
Раздел Iб
Сключване на договор за предоставяне на
финансова помощ
Чл. 61д. Преди издаване на заповед за
одобрение на проектното предложение ДФЗ
изисква от кандидата да представи в срок до
10 работни дни от уведомяването:
1. свидетелство за съдимост от представляващия/те кандидата; когато кандидат е
МИГ, свидетелство за съдимост се предоставя
и от членовете на колективния им управителен орган, а когато член на колективния
управителен орган е юридическо лице, свидетелство за съдимост се представя от неговия
представител по закон и/или пълномощие,
както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане
на решения или контрол по отношение на
кандидата – МИГ, издадено не по-късно от
6 месеца преди представянето му;
2. декларация съгласно приложение № 6
от представляващия/те кандидата; когато
кандидат е МИГ, декларация се представя и
от членовете на колективния му управителен
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орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо лице, декларация
се представя от техния представител по закон
и/или пълномощие, както и временно изпълняващ такава, както и от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по
отношение на кандидата;
3. дек лараци я за нередности съгласно
приложение № 10 от представляващия/те кандидата; когато кандидат е МИГ, декларация
се представя и от членовете на колективния
му управителен орган, а когато член на колективния управителен орган е юридическо
лице, декларация се представя от техния представител по закон и/или пълномощие, както
и временно изпълняващ такава, както и от
лицата с правомощия за вземане на решения
или контрол по отношение на кандидата, от
изпълнителния директор.
Чл. 61е. В срок 15 работни дни от датата на
получаване на заповедта за предоставяне на
финансова помощ кандидатът има право да
сключи тристранен договор с ДФЗ и с МИГ
или двустранен договор между ДФЗ и МИГ,
когато МИГ е получател на помощта. При
неявяване на кандидата в този срок за подписване на договор за предоставяне на финансова
помощ той губи правото на подпомагане по
тази процедура, но може да кандидатства
отново за финансиране на същата дейност в
следваща процедура.“
§ 52. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думите „индикативен график“ се
заменят с „индикативна годишна работна
програма“.
2. Точки 4 – 6 се изменят така:
„4. подготвя и обявява прием на проектни
предложения;
5. разработва, одобрява и публикува в ИСУН
насоки, образци на документи и процедури
по чл. 46, ал. 1 за всяка мярка не по-късно
от 20 работни дни преди началната дата за
прием на проекти;
6. приема проектни предложения на кандидати към стратегия за ВОМР в ИСУН;“.
3. Точки 7 и 9 се отменят.
4. В т. 10 думите „съгласно правилата на
съответната програма“ се заличават.
5. В т. 12 думите „чл. 45, ал. 2“ се заменят
с „чл. 41 от ПМС № 161“.
6. В т. 13 думите „и УО на съответната
програма и за изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението“ се заличават и думата
„заявки“ се заменя с „искания“.
7. Точки 17 и 18 се отменят.
8. В т. 19 думите „чл. 38“ се заменят с „чл. 35
на ПМС № 161“ и абревиатурата „КИП“ се
заменя с „КИПП“.
9. Създават се т. 21 и 22:
„21. осигурява на интернет страницата на
МИГ връзка с интернет страниците на получателите на финансова помощ по стратегията
за ВОМР, които имат такива;

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

22. изпълнява и други задължения, предвидени в споразумението по чл. 38 или по
чл. 35 от ПМС № 161.“
§ 53. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 9 абревиатурата „КИП“ се заменя
с „КИПП“.
2. Създава се т. 11:
„11. разработва у казани я за прием на
проекти, подавани по стратегиите за ВОМР,
финансирани от повече от една програма по
чл. 2, ал. 2 по реда на чл. 37 от ПМС № 161.“
§ 54. Член 64 се отменя.
§ 55. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. извършва проверка за допустимост
на кандидата и проекта, за основателност
на предложените за финансиране разходи и
одобрява или отхвърля изцяло или частично
предложените за финансиране от МИГ проекти
със заповед на изпълнителния директор; ДФЗ
извършва проверка за обоснованост на разходите чрез референтни разходи, сравняване на
различните оферти или комисия за оценка;“
б) в т. 6 думата „заявки“ се заменя с „искания“;
в) в т. 7 думата „заявките“ се заменя с
„исканията“;
г) в т. 8 думите „както и налагане на финансови корекции при установяване на нарушения на Закона за обществените поръчки“
се заличават;
д) в т. 10 думата „заявките“ се заменя с
„исканията“;
е) в т. 12 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително във връзка с изпълнение
на дейностите по Закона за обществените
поръчки“;
ж) създават се т. 15 – 17:
„15. налага финансови корекции по реда
на Наредбата за посочване на нередности,
представляващи основания за извършване на
финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите
корекции по реда на Закона за управление
на средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на Министерския съвет от 2017 г.
(ДВ, бр. 27 от 2017 г.);
16. изпраща на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
информац и я за за явени т е, одобрени т е и
изплатените суми по сключени договори за
предоставяне на финансова помощ в срок до
15-о число след изтичане на всяко тримесечие;
17. изпраща на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
информация за изпълнението на индикаторите за мониторинг, свързани с прилагане на
подхода ВОМР за предходната година в срок
до 15 февруари.“
2. В ал. 5 думите „за отхвърляне“ се заличават.
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3. Създава се ал. 6:
„(6) Държавен фонд „Земеделие“ уведомява
УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и МИГ за резултата
от проверките по ал. 1, т. 9 и 12, както и за
извършено плащане по ал. 1, т. 11 в срок до
10 работни дни след извършването им.“
§ 56. В глава четвърта наименованието на
раздел III се изменя така:
„Общи условия за осъществяване на дейностите по проектите, финансирани от ЕЗФРСР
към стратегия за ВОМР“.
§ 57. В чл. 66, ал. 2 след абревиатурата
„ВОМР“ се поставя запетая и се добавя „финансирани от ЕЗФРСР“.
§ 58. В чл. 67 думите „съответния УО
на програма“ се заменят с „УО на ПРСР
2014 – 2020 г.“.
§ 59. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 – 3 думите „или съответният
УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР“
се заличават.
2. В ал. 4:
а) в основния текст думите „или съответният УО, когато финансирането не е от
ЕЗФРСР“ се заличават;
б) в т. 2 думите „заявлението за подпомагане“ се заменят с „проектното предложение от
кандидат към стратегия за ВОМР“ и думата
„заявка“ се заменя с „искане“.
§ 60. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или съответният УО,
когато финансирането не е от ЕЗФРСР“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „УО на програма или на
ДФЗ за ЕЗФРСР“ се заменят с „ДФЗ“.
§ 61. В чл. 70, ал. 2 думите „или съответният
УО, когато финансирането не е от ЕЗФРСР“
и „на УО на програма или“ се заличават и
числото „10“ се заменя с „15“.
§ 62. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „УО на програмите, страна
по споразумението по чл. 38“ се заменят с „УО
на ПРСР 2014 – 2020 г.“ и думите „(за проекти, финансирани от ЕЗФРСР)“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „УО на програмите, страна по споразумението по чл. 38“ се заменят
с „УО на ПРСР 2014 – 2020 г.“ и след думата
„измамите“ се поставя запетая и се добавя
„Изпълнителна агенция „Сертификационен
одит на средствата от европейските земеделски фондове“.
3. В ал. 3 думите „УО на програмите, страна по споразумението по чл. 38“ се заменят
с „УО на ПРСР 2014 – 2020 г.“.
4. В ал. 4 абревиатурата „УО“ се заменя с
„УО на ПРСР 2014 – 2020 г.“.
§ 63. След чл. 73 думите „Раздел IV. Условия, отнасящи се до осъществяване на
дейностите по проектите на получателите на
финансова помощ от ЕЗФРСР“ се заличават.
§ 64. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Получателят на финансова помощ е
длъжен да:“.
2. В ал. 3 думите „заявлението за финансова помощ“ се заменят с „проектното
предложение“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Получателят е длъжен да изпълнява
задълженията по ал. 1 за срок от:
1. три години след извършване на окончателното плащане, когато е малко или средно
предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона
за малките и средните предприятия;
2. десет години от датата на сключване на
договора, когато е предоставена държавна или
минимална помощ;
3. пет години след извършване на окончателното плащане за всички останали случаи.“
§ 65. Член 75 се изменя така:
„Чл. 75. Одобреният проект за финансиране
от ЕЗФРСР се изпълнява в срок до тридесет
и шест месеца.“
§ 66. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „заявлението“ се заменя
с „проектното предложение“.
2. В ал. 2 след думата „поръчки“ се добавя
„в ИСУН“.
3. В ал. 3 думата „заявлението“ се заменя с
„проектното предложение“, след абревиатурата
„ДФЗ“ се добавя „чрез ИСУН“ и изречение
трето се заличава.
4. В ал. 4 думата „заявлението“ се заменя с
„проектното предложение“, след абревиатурата
„ДФЗ“ се добавя „чрез ИСУН“ и изречение
трето се заличава.
§ 67. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
д у м и т е „Държа вен фон д „Земедел ие“ се
заменят със „За възложители по Закона за
обществените поръчки ДФЗ“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За получатели по чл. 49, ал. 2, т. 2
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове ДФЗ може да преценява обосноваността на разходите по представения работен/
технически проект чрез референтни разходи,
сравняване на различните оферти или комисия за оценка при спазване на условията на
ПМС № 189.“
§ 68. В чл. 78 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в МИГ“ се заменят с
„чрез ИСУН“.
2. В ал. 4 думата „изпраща“ се заменя с
„уведомява чрез ИСУН ДФЗ за“ и изречение
второ се заличава.
3. В ал. 6 се създава изречение второ:
„Допълнителна информация се изисква чрез
ИСУН.“
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§ 69. В чл. 79 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Финансова помощ не се изплаща за
разходи за изграждане и обновяване на места
за настаняване, когато в резултат от дейности
те по проекта:
1. за обекта не е създадена и не функционира интернет страница, която предоставя
възможност за онлайн резервации;
2. интернет страницата не съдържа актуална
информация за помещенията и удобствата в
тях, включително снимков материал;
3. не е посочена цена за настаняване за
съответен период;
4. не е налична връзка на интернет страницата по т. 1 в интернет страницата на МИГ
и на специализиран туристически сайт.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „по-късно от“ се добавя „един
месец след изтичане на“.
§ 70. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Искането за плащане и приложените
към него документи, включително и формулярът за мониторинг, съгласно приложение
№ 12 се подават в ИСУН от получателя или
упълномощено от него лице, което следва
да представи изрично нотариално заверено
пълномощно.“
2. В ал. 2 думите „Заявка за плащане и
приложените към нея“ се заменят с „Искане
за плащане и приложените към него“.
3. В ал. 4 думата „заявка“ се заменя с
„искане“ и думите „нова заявка“ се заменят
с „ново искане“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Документите по ал. 1 се представят
във формат „pdf“, сканирани от оригинал или
от нотариално заверено копие. Документите
се номерират и подписват лично от получателя, преди да се сканират и да се прикачат
в ИСУН.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Искането за плащане и приложените
към него документи могат да бъдат коригирани по всяко време след подаването им
в случай на очевидни грешки, признати от
ДФЗ въз основа на цялостна преценка на
конкретния случай и при условие, че получателят е действал добросъвестно. Държавен
фонд „Земеделие“ може да признае очевидна
грешка само ако тя може да бъде непосредствено установена при техническа проверка
на информацията, съдържаща се в искането
за плащане и приложените документи. Не
се допуска коригиране на искане за плащане
и приложените към него документи извън
случаите по ал. 3.“
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§ 71. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Получател, който е възложител по чл. 5 и
6 от Закона за обществените поръчки, може
да заяви авансово плащане не по-късно от
шест месеца след съгласуване на обществената
поръчка и сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на
финансовата помощ за вписване на избрания
изпълнител.“
2. В ал. 3 думите „или договор за поръчителство“ се заличават.
3. В ал. 4 след думата „община“ се добавя
„или е читалище, което изпълнява проект по
мярка 7.2 от стратегия за ВОМР, включена в
ПРСР 2014 – 2020 г.,“.
4. В ал. 6 думите „договорът за попечителство се прекратява“ се заличават.
§ 72. В чл. 82 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заявка“ се заменя с „искане“, думите „със заповед на“ се заменят с „от“
и думата „заявката“ се заменя с „искането“.
2. В ал. 4 думата „заявка“ се заменя с
„искане“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В срок до 20 работни дни от подаване
на искане за авансово плащане ДФЗ изплаща
одобрената сума или мотивирано отказва
авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ.“
§ 73. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „заявка“ се заменя с
„искане“.
2. В ал. 2 думата „заявка“ се заменя с
„искане“ и „заявката“ се заменя с „искането“.
3. В ал. 5 думата „заявката“ се заменя с
„искането“.
§ 74. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „заявката“ се
заменя с „искането“;
б) в т. 1 думата „заявката“ се заменя с
„искането“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. уведомява писмено получателя и МИГ
за извършеното плащане.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 думата „заявка“ се заменя с „искане“;
б) в т. 3 накрая се добавят думите „до установяване от ДФЗ на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая,
а при установени съмнения за наличие на
престъпни обстоятелства – до постановяване
на влязъл в сила акт на компетентния орган“.
3. В ал. 6:
а) точка 2 се изменя така:
„2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази
наредба или друг нормативен акт, и /или при
неспазване на критериите за подбор“;
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б) точка 4 се изменя така:
„4. наложи административна санкция по
чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014 или по чл. 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014;“
в) в т. 7 думите „Постановление № 134 на
Министерския съвет от 2010 г. за приемане
на Методология за определяне на финансови
корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от структурните
инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство (ДВ,
бр. 53 от 2010 г.)“ се заменят с „Наредбата за
посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции
и процентните показатели за определяне на
размера на финансовите корекции по реда на
Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“.
4. В ал. 8 думите „друга заявка“ се заменят
с „друго искане“.
§ 75. Създава се чл. 85а:
„Чл. 85а. (1) Когато размерът на определените като допустими за възстановяване
разходи надхвърля размера на изплатеното
авансово плащане по договора, изпълнителният директор на ДФЗ издава решение
за одобрение на плащането с посочване на
размера на подлежащата на изплащане финансова помощ, а в случай че е налице частичен
отказ от изплащане на заявената финансова
помощ – излага мотиви за частичния отказ.
(2) Алинея 1 се прилага съответно и когато
по договора не е извършено авансово плащане.
(3) Когато ДФЗ установи, че размерът на
определените като допустими разходи по искането за плащане налага пълно или частично
възстановяване от страна на получателя на
помощта на извършените по договора авансови
и/или междинни плащания, изпълнителният
директор на ДФЗ издава акт за установяване на
публично вземане по чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за размера
на подлежащата на възстановяване финансова
помощ, като в мотивите посочва и основанията
за отказа от изплащане на помощта.“
§ 76. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на
стратегията за ВОМР са длъжни да осигурят
публичност на дейността си и на източниците
на финансиране съгласно:
1. изиск вани я та, посочени в Единни я
наръчник на бенефициента за прилагане на
правилата за информация и комуникация
2014 – 2020 г., съгласно приложение № 2 от
Националната комуникационна стратегия за
програмен период 2014 – 2020 г.;
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2. приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията
от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските
райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ОВ, L 2274,
31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС)
2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. за
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 808/2014 по отношение на изменението и
съдържанието на програмите за развитие
на селските райони, публичността на тези
програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29
април 2016 г.);
3. раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.
за определяне на общоприложими разпоредби
за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд
за морско дело и рибарство и за определяне
на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд
за морско дело и рибарство, и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ,
L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките
за информация и публичност.“
2. В ал. 2:
а) в т. 5 след думите „регистър на“ се
добавя „сключените договори с физически и
юридически лица при възлагане на обществени поръчки“;
б) точка 7 се отменя;
в) в т. 9 думите „всички декларации за
липса/наличие на конфликт на интереси на
членовете на комисията за избор на проекти“
се заменят със „списък на лицата, подписали
декларация по приложение № 6 към чл. 24,
ал. 1, т. 8“;
г) в т. 14 думите „водещия фонд“ се заменят
с „УО на ПРСР 2014 – 2020“.
§ 77. Създава се чл. 87:
„Чл. 87. Управляващият орган на ПРСР
2014 – 2020 г., ДФЗ, МИГ и получателите на
финансова помощ въвеждат, събират и систематизират коректна и достоверна информация
относно подбора и изпълнението на стратегии
за ВОМР, както и относно дейностите по
изпълнението, управлението, наблюдението,
оценката и контрола на проектите към тях
съобразно своите отговорности в ИСУН.“
§ 78. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 1 накрая се добавя „и в насоките за
кандидатстване по съответната процедура“;
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б) в т. 6 след думата „Инвестиция“ се добавя „или „инвестиционни разходи“ и накрая
се поставя запетая и се добавя „включително
услугите по придобиването им“;
в) в т. 8 думите „заявление за одобрение на
проект“ се заменят с „проектно предложение“;
г) точка 11 се отменя;
д) точка 18 се изменя така:
„18. „Получател на финансова помощ“ е
бенефициент по смисъла на Закона за управление на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове.“;
е) точка 19 се отменя;
ж) точка 23 се отменя;
з) в т. 31 думите „и/или УО на програмите
по чл. 2, ал. 2“ се заличават и след думата
„инвестиции“ се добавя „и/или общи разходи“;
и) в т. 32 накрая се добавя „и/или неизпълнението на определените в проекта
индикатори“;
й) точка 39 се отменя;
к) създават се т. 41 – 47:
„41. „Места за настаняване“ са къщи за
гости и семейни хотели съгласно Закона за
туризма.
42. „Нестопанска дейност“ е дейност, която
не генерира приходи от продажби.
43. Обективни са критериите за подбор на
проекти, когато осигуряват най-малко:
а) съответствие на проектите с характеристиката на територията, нуждите и потребностите на местната общност, общинските и
секторните политики за развитие, и/или
б) подкрепа за дейности, които са пряко
свързани с постигането на целите на стратегията за ВОМР на МИГ, и/или
в) подкрепа за проекти с положително
въздействие върху социалната среда и/или
околната среда, и/или заетостта.
44. „Обем на договора“ е стойността на
изплатената по договора финансова помощ.
45. „Самостоятелен офис“ е помещение/я в
сграда, което/ито се използва/т само от МИГ.
46. „Проект в обществена полза“ е проект,
в който е предвидена дейност по чл. 38, ал. 1
от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
47. „Финансова помощ“ е безвъзмездна
финансова помощ по смисъла на Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.“
2. В § 1а думите „заявление за одобрение“
се заменят с „формуляр за кандидатстване“.
3. В § 2 след думите „31 декември 2014 г.“
се добавя „и към 31 декември 2016 г.“.
4. Създават се § 2а – 2в:
„§ 2а. Левовата равностойност на 1 евро се
определя по курс 1,9558 лв. за 1 евро.
§ 2б. Държавен фонд „Земеделие“ няма
право да изисква от кандидат/ползвател на
финансова помощ представяне на документи за доказване на обстоятелства, които са
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достъпни чрез публичен регистър или когато
информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на ДФЗ по
служебен път.
§ 2в. Държавен фонд „Земеделие“ няма
право да изисква от кандидат/ползвател на
финансовата помощ представяне на документи,
които вече са предоставени и срокът им на
валидност не е изтекъл. Това изискване не се
прилага, когато кандидатът/получателят на
финансова помощ не е посочил в декларация по образец на изпълнителния директор
на ДФЗ кога и към кой формуляр/искане за
плащане са представени съответните изискуеми документи.“
§ 79. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, т. 3,
приложение № 2 към чл. 5, ал. 4, приложение
№ 3 към чл. 14, ал. 1, приложение № 4 към
чл. 22, ал. 3 и приложение № 5 към чл. 24,
ал. 1 се отменят.
§ 80. Приложение № 6 към чл. 24, ал. 1,
т. 8 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 24, ал. 1, т. 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ......................................
................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ............, притежаващ лична карта № ....... ,
издадена на ............................................................
(дата на издаване)
от МВР – гр. ......................................................... ,
(място на издаване)
адрес: ..................................................................... ,
(постоянен адрес)
в качеството си на ................................................
..................................................................................
(посочват се длъжността и качеството, в което
лицето има право да представлява и управлява,
членува в контролния орган на МИГ или е избрано
за служител на МИГ)
на ............................................................................ ,
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжния съд – ...........
..................................................... , № ......................,
със седалище .........................................................
и адрес на управление ........................................ ,
БУЛСТАТ ............................................................... ,
тел.: ............................., факс: ................................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваното от мен юридическо лице
не е обявено в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност или не е в процедура
по ликвидация, или не е сключило извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, или не е преустановило дейността си;
2. Аз или представляваното от мен лице няма
задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата или към община за данъци и/
или задължителни осигурителни вноски, или
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аналогични задължения, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила;
3. Не съм лишен от правото да упражнявам
определена професия или дейност, установено
с влязъл в сила акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
е извършено нарушението;
4. Не съм предоставил документ с невярно
съдържание или не съм представил изискваща
се информация, необходима за удостоверяване на
липсата на основания за отказ за финансиране,
критерии за подбор или изпълнение на договор,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението;
5. Не съм сключвал споразумение с други
лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с влязъл в сила акт на
компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която е извършено нарушението;
6. Не съм нарушавал правата на интелектуалната собственост, когато нарушението е
установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението;
7. Не съм опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението:
а) да повлияя на лице с правомощие за вземане на решения или контрол от УО на някой
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ), вк лючен в стратегията за
ВОМР, и/или от Държавен фонд „Земеделие“
по отношение на одобрението за получаване на
финансова помощ чрез предоставяне на невярна
или заблуждаваща информация;
б) да получа информация от лице с правомощие за вземане на решения или контрол от
УО на някой от ЕСИФ, включен в стратегията
за ВОМР, и/или от ДФЗ, която може да ми даде
неоснователно предимство, свързано с одобрение
за получаване на финансова помощ;
8. Не съм нарушил чл. 118, 128, 245 и 301 – 305
от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган;
9. Спрямо мен не е доказано, че съм виновен за
неизпълнение на договор с влязло в сила съдебно
решение за предоставяне на финансова помощ от
ЕСИФ, договор за обществена поръчка, на договор
за концесия за строителство или за услуга, довело
до предсрочното му прекратяване, изплащане на
обезщетения или други подобни санкции, което е
било разкрито, с изключение на случаите, когато
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от
стойността или обема на договора;
10. При проверка, одит или разследване, проведено от разпоредител с бюджет, Европейската
служба за борба с измамите или Европейската
сметна палата, не са констатирани значителни
недостатъци при спазването на основните задължения по изпълнение на договор за предоставяне на финансова помощ от ЕСИФ, договор
за обществена поръчка, договор за концесия за
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строителство или за услуга, на който съм страна
или представлявам лицето, което е довело до
предсрочното му/им прекратяване, изплащане
на обезщетения или други подобни санкции;
11. Не съм извършил нередност, която е установена с влязъл в сила акт на компетентните
органи, съгласно законодателството на държавата,
в която е извършена нередността;
12. Нямам изискуеми и ликвидни задължения
към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване,
отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
13. Представляваното от мен лице не е включено в системата за ранно откриване на отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом)
№ 1605/2002 на Съвета (обн., ОВ, L 298/1 от
26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
14. Не съм свързано лице по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси с лице на ръководна длъжност в УО
на някоя от програмите, отговорни за управление на ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР
или в ДФЗ;
15. Не съм лице, което е на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ или УО на някоя
от програмите, отговорни за управление на
ЕСИФ, включен в стратегията за ВОМР, до една
година от прекратяване на правоотношението;
16. Не съм осъден с влязла в сила присъда,
освен ако не съм реабилитиран, за:
а) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния
кодекс;
в) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
г) прест ъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния
кодекс;
ж) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс;
з) престъпление по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
и) престъпление по чл. 192а от Наказателния
кодекс;
й) престъпление по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
к) престъпление, аналогично на тези по букви от „а“ до „й“, в друга държава членка или
трета страна;
17. Не съм лице, което не е изпълнило разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставена неправомерна и
несъвместима държавна помощ;
18. Не съм лице, което лично или в качеството
си на собственик, управител или контролиращ
друго лице предоставя или е предоставяло кон-
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султантски услуги на същата МИГ, свързани
с разработването и прилагането на стратегия
за ВОМР;
19. Не съм свързано лице по смисъла на § 1
от допълнителните разпоредби на Търговския
закон с друг член на колективния управителен
или представляващ по закон и пълномощие
член на колективни я у правителен орган на
МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или
представляващ по закон и пълномощие член на
контролния орган на МИГ;
20. Не съм член на колективния управителен
орган или на контролния орган на МИГ и не съм
свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби
на Търговския закон;
21. Към момента на подписване на трудов
договор се ангажирам да не съм общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на
централна или териториална администрация на
изпълнителната власт, на местната власт или на
публично лице.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния
кодекс за предоставени от мен неверни данни
и документи.
...... 20... г. Подпис на деклариращия: ...............
(*1) Декларацията се попълва и подписва от всички членове на колективния управителен орган на
МИГ, контролния орган, ако такъв е предвиден
в устава на МИГ, от служителите на МИГ и от
кандидатите/получателите на финансова помощ.
(*2) Когато член на колективния управителен
орган или на контролния орган е юридическо
лице, дек лараци ята се подписва както от неговия/те представляващ/и по закон, така и от
представляващия по пълномощие. При наличие
на повече от един представляващ по закон и/
или пълномощие декларацията се подписва от
всеки един от тях.
(*3) Членовете на колективния управителен орган
и на контролния орган на МИГ декларират липсата на обстоятелства по т. 1 – 19. Когато член
на колективния управителен орган и/или член на
контролния орган на МИГ е община, се декларират обстоятелствата по т. 2 – 19. Служителите
на МИГ декларират липсата на обстоятелства по
т. 2 – 21, без т. 13.
(*4) Физически лица – членове на колективния
управителен орган и на контролния орган на МИГ,
служителите на МИГ и кандидатите/получателите
на финансова помощ не декларират обстоятелствата по т. 1 и 13, освен ако не са представители на
МИГ по закон или пълномощие.
(*5) Точка 21 от декларацията не се отнася за
случаите, когато определеният за служител на
МИГ, п реди подписване на т рудов договор с
МИГ, все още е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или
териториална администрация на изпълнителната
власт, на местната власт или на публично лице.
Това обстоятелство се отбелязва като забележка
в декларацията.
(*6) К ан ди дат и те/пол у чатели те на финансова
помощ декларират липсата на обстоятелства по
т. 1 до 18.“
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§ 81. Създава се приложение № 11 към
чл. 46а, ал. 1:
„Приложение № 11
към чл. 46а, ал. 1
Списък на документи, които се предоставят
заедно с проектното предложение
І. Общи документи
1. Таблица за допустими инвестиции в електронен формат по образец на ДФЗ;
2. Декларация в оригинал по чл. 19 и 20 от
Закона за защита на личните данни по образец
съгласно приложение № 13;
3. Документ, издаден от обслужващата банка
за банковата сметка на кандидата;
4. Нотариално заверено изрично пълномощно,
в случай че документите не се подават лично
от кандидата, а за кандидат – община – заповед
на кмета;
5. Копие от учредителен акт или устав, когато
кандидат/получател е лице, регистрирано по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел
или по Закона за народните читалища;
6. Документи по чл. 61д;
7. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда/решение по оценка на
въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване
на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната
степен на значително отрицателно въздействие/
решение по оценка за съвместимостта/писмо/
разрешително от компетентния орган по околна
среда (Регионална инспекция по околната среда
и водите/Министерство на околната среда и
водите/Басейнова дирекция), издадени по реда
на Закона за опазване на околната среда, Закона
за биологичното разнообразие и/или Закона за
водите (когато е приложимо);
8. С та нови ще о т с ъо т ве т ната басей нова
дирекция, доказващо, че обектите, предмет на
инвестицията, не противоречат на плановете за
управление на речните басейни в случаите на
инвестиции с дейности по напояване, водовземане, водоснабдяване;
9. Разрешително за водовземане и/или разрешително за ползване на воден обект в случаите, предвидени в Закона за водите (когато е
приложимо);
10. Лицензи, разрешения и/или друг документ,
удостоверяващ регистрацията, в случаите на
предвидени разходи за дейности и инвестиции,
за които се изисква лицензиране, разрешение и/
или регистрация за извършване на дейността/
инвестицията съгласно българското законодателство и неупоменати изрично в настоящия списък;
11. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане
на лизинговите вноски, в случай че проектът
включва разходи за закупуване на активи чрез
финансов лизинг;
12. Бизнес план за 5-годишен период, а в
случаите на инвестиции за създаване на трайни
насаж дения или извършване на строително-
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монтажни работи – за 10-годишен период – по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на Държавен фонд „Земеделие“;
13. Анализ разходи-ползи (финансов анализ),
изготвен по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ДФЗ, когато е приложимо;
14. Инвентарна книга към датата на подаване
на проектно предложение към стратегията за
ВОМР с разбивка по вид на актива, дата и цена
на придобиване – в случай на разходи, които
представляват дълготрайни материални активи
съгласно Закона за счетоводството;
15. Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР;
16. Решение на общински съвет, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
общинския план за развитие, в случай на проект
с кандидат за подпомагане община;
17. Удостоверение за вписване в регистъра на
занаятчиите, издадено от Регионалната занаятчийска камара (за физически лица) в случай на
кандидат, регистриран по Закона за занаятите
(когато е условие за допустимост);
18. Справка за дълготрайните активи – приложение към счетоводния баланс за предходната
финансова година и/или за последния отчетен
период (за юридически лица и еднолични търговци);
19. Декларация в оригинал по чл. 4а, ал. 1
Закона за малките и средните предприятия по
образец, утвърден от министъра на икономиката
и енергетиката, когато е приложимо;
20. Фактури, придружени с платежни нареждания, за извършени разходи преди подаване
на проектното предложение към стратегията за
ВОМР за разходи за предпроектни проучвания,
такси, възнаграждение на архитекти, инженери
и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г. съгласно чл. 21, ал. 2, т. 14, ведно с
банкови извлечения;
21. Оферта и/или извлечение от каталог на
производител/доставчик/строител и/или проучване в интернет за всяка отделна инвестиция
в дълготрайни активи – с предложена цена от
производителя/доставчика/строителя, когато
кандидатът планира да провежда процедура за
избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 или
по Закона за обществените поръчки след сключване на договор за предоставяне на финансова
помощ (когато е приложимо);
22. Документи за проведен избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки за
кандидати, които са възложители по Закона за
обществените поръчки (когато е приложимо);
23. Декларация от представляващия МИГ, че
изпълнител или подизпълнител на дейностите
на проекта отговарят на изискванията на чл. 19,
ал. 5, т. 2 (при кандидат МИГ);
24. Други документи за доказване на изисквания от стратегията за ВОМР (когато е приложимо).
ІІ. Строително-монтажни работи: строителство, реконструкция, ремонт, рехабилитация
1. Документ за собственост на земя и/или
друг вид недвижим имот, обект на инвестици ята, или док у мент за у чредено право на
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строеж върху имота за срок не по-малък от
6 години, считано от датата на подаване на
проектното предложение към стратегията за
ВОМР (когато е у чредено срочно право на
строеж) или документ за ползване върху имота, валиден за срок не по-малък от 6 години,
считано от датата на подаване на проектното
предложение към стратегията за ВОМР, вписан
в районната служба по вписванията, а в случай
на договор за аренда на земя – и регистриран
в съответната общинска служба по земеделие
на Министерството на земеделието, храните и
горите, в случаите на обновяване на сгради и/
или помещения, за които не се изисква издаване
на разрешение за строеж, съгласно Закона за
устройство на територията;
2. Одобрен инвестиционен проект, изработен
във фаза „Технически проект“ или „Работен
проект (работни чертежи и детайли)“, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 4 от 2001 г.
за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) или заснемане на
обекта/съоръжението и/или архитектурен план
на сградата, съоръжението, обекта, който ще се
изгражда, ремонтира или обновява, в случаите
на проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените
строително-монта ж ни работи не се изиск ва
одобрен инвестиционен проект съгласно Закона
за устройство на територията;
3. Разрешение за строеж, когато издаването
му се изисква съгласно Закона за устройство на
територията, или становище на главния архитект,
че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за строеж, когато издаването му не се изисква
съгласно Закона за устройство на територията;
4. Подробни количествени сметки за предвидените строително-монтажни работи, заверени
от правоспособно лице;
5. Съгласуване с Министерството на културата
с писмено становище и заверка с печат върху
графичните материали на проектната документация, изготвена по реда на глава 23 от Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти (изисква се само за
инвестиционни проекти, които включват обекти – недвижими културни ценности);
6. Удостоверение от Националния институт
за недвижимо културно наследство за статута
на обекта като недвижима културна ценност
във връзка с т. 5;
7. Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със Закона за устройство на територията
за разходи за преместваеми обекти;
8. Одобрен технически/технологичен проект,
придружен от предпроектно проучване, изготвен
и съгласуван от правоспособно лице – за инвестиции за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници;
9. Удостоверение за ползван патент и/или
удостоверение за полезен модел или внедряване
на инвестиции, когато е приложимо;
10. Декларация от кмета на общината, че под
терена, в който ще се изпълнят дейностите по
проекта, са изградени или реконструирани водо-
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снабдителните и/или канализационните системи
(ВиК) или не се предвижда да се изграждат или
реконструират ВиК системи за период седем години, считано от датата на сключване на договора
за предоставяне на финансовата помощ за съществуващи общински пътища, улици и тротоари
и съоръженията и принадлежностите към тях.
ІІІ. Машини, съоръжения, оборудване и обзавеждане
1. Технологичен проект ведно със схема и
описание на технологичния процес, изготвен и
заверен от правоспособно лице (когато инвестицията по проекта е част от технологичен процес);
2. Анализ, изготвен и съгласуван от правоспособно лице с компетентност в съответната област
(важи в случаите на инвестиции за производство
на електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство на
биогорива и течни горива от биомаса);
3. Документ, удостоверяващ, че предприятието
отговаря на изискванията за хигиена на храните/фуражите и тяхната безопасност, издаден от
Българската агенция по безопасност на храните,
в случай на производство и/или маркетинг на
хранителни стоки/фуражи.
ІV. Обучения, курсове, информационни дейности
1. Учебна програма за всеки курс или информационна дейност;
2. График за провеждане на планираните
дейности за всеки курс/информационна дейност
по проекта и общ за целия проект;
3. Копие от документи за наем или други
документи, доказващи правото на ползване на
материално-техническата база, в която ще се
проведе теоретичното и/или практическото
обучение за периода на провеждането на курса/
информационната дейност;
4. Документи, доказващи професионална компетентност на лицата, провеждащи обучението
в областта на провежданото обучение.
(Посочените по-долу документи се прилагат,
когато е приложимо съгласно изискванията на
стратегията за ВОМР).
5. Трудов договор на представляващия кандидата (за професионални училища, професионални
гимназии, професионални колежи, висши училища и научни институти), когато е приложимо;
6. Заповед на министъра на образованието и
науката, придружена от справка от регионалния
инспекторат на Министерството на образованието
и науката за професионалното направление, професиите и специалностите, по които кандидатът
обучава (за професионални училища, професионални гимназии и професионални колежи);
7. Лицензия на център за професионално
обучение, издаден от Националната агенция
за професионално образование и обучение (за
центрове за професионално обучение);
8. Решение на Народното събрание, придружено от справка за акредитираните професионални
направления, и документ, издаден от Националната агенция за оценяване и акредитация, доказващ акредитация по посочените професионални
направления (за кандидати, акредитирани по
Закона за висшето образование);
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9. Правилник за устройството и дейността
на научния институт или на по-висшата научна
организация, към която институтът се числи като
юридическо лице, и документ за правосубектност
на научния институт (за научни институти).
V. Народни обичаи, традиционни и фолклорни събития, фестивали, събори, театрални
поставки и др.
1. График за провеждане на планираните
дейности;
2. Обосновка на предвидените за закупуване
артикули (брой и прогнозна стойност);
3. В случай на закупуване на народни носии
и/или друго сценично облекло, декор, реквизит
и/или сценично оборудване – писмено становище
от сценограф/художник;
4. В случай на организиране на фестивали,
събори и дру ги подобни събити я – писмено
становище от етнограф относно значимостта на
събитието за местната културна идентичност.
VІ. Дейности в горския фонд, с изключение
на строително-монтажни работи и закупуване
на машини, съоръжения, оборудване: залесяване,
преработка и маркетинг на горски продукти преди индустриалната преработка на дървесината,
подобряване на икономическата стойност на
горите, в т.ч. отгледни сечи във високостъблени и семенно възобновени издънкови гори до
40-годишна възраст
1. Копие от акт за частна или общинска собственост на горските площи;
2. Технически проект за изграждане, одобрен
от Регионална дирекция по горите и съпроводен
с количествено-стойностни сметки (и на електронен носител във формат excel) при инвестиции за
наблюдателни пунктове, закупуване на средства
за наблюдение и комуникация и други, когато
е приложимо;
3. Копие на технологичен план за залесяване,
одобрен от Регионална дирекция по горите;
4. В случаите на държавна собственост – акт
за държавна собственост или договор за придобиване право на собственост или удостоверение,
издадено от общинската служба по земеделие
по местонахождението на поземления имот, с
приложена към него скица на мястото на инвестицията.“

§ 82. Създава се приложение № 12 към
чл. 47, ал. 2, т. 2:

„Приложение № 12
към чл. 47, ал. 2, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата__________________________
с ЕГН: ______________________________________________
в качеството ми на________________________________
______________________________________________________
(кандидат/получател на финансова помощ/пълномощник)
по проект
с наименование_ ____________________________
______________________________________________________
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по мярка ___________________________________
______________________________________________________
към стратегия на Местна инициативна група,
финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
Д Е К Л А Р И РА М , ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС
СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ (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.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични
данни, събрани във връзка с кандидатстване
и участие по програмите, схемите и мерките/
подмерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със
задълженията му по Закона за подпомагане на
земеделските производители, наредбите, свързани
с директните плащания на площ, Програмата за
развитие на селските райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“, европейското
законодателство и предвидените 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, получатели на финансова помощ, 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/пол у чателите на финансова
помощ 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/подмерки, 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.
Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 248а, ал. 2 и чл. 313 от Наказателния
кодекс за предоставени от мен неверни данни
и документи.
Дата:_________
Декларатор: _____________
(подпис)“

§ 83. Създава се приложение № 13 към
чл. 47, ал. 2, т. 3:
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„Приложение № 13
към чл. 47, ал. 2, т. 3
ФОРМУЛЯР ЗА МОНИТОРИНГ
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“
1. За коя от изброените области проектът допринася в най-голяма степен?
Моля, отбележете само една област с поставен акцент
Области с поставен акцент (за които в най-голяма степен допринасят проектите)
1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата от знания в селските райони
1B Укрепване на връзките между селското стопанство, производството на храни, горското стопанство
и научноизследователската дейност и иновациите, включително с цел подобряване на екологичното
управление и екологичните показатели
1C Поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и
горското стопанство
2A Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед увеличаването на пазарното
участие и ориентация и разнообразяването в селското стопанство
2B Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския
сектор, и по-специално приемствеността между поколенията
3A Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством схеми за качество, които да добавят
стойност към селскостопанските продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги на
доставки, групи на производителите и организации и междубраншови организации
3B Подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата
4A Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна
стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти
4B Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите
4C Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им
5A Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство
5B Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранителновкусовата промишленост
5C Улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични
продукти, отпадъци и остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката
5D Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство
5E Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство
6A Улесняване на разнообразяването, създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места
6B Стимулиране на местното развитие в селските райони
6C Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и
качеството им в селските райони
FA Друга област

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2. Какъв е видът на кандидата?
Вид на кандидата
МИГ
НПО
Публичен орган
Малко или средно предприятие
Микропредприятие (моля, отбележете и юридическата форма)
Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано по ТЗ
Друго (моля, отбележете, ако е приложимо)

□
□
□
□
□
□
□
□
□

3. Планира ли се създаване на работни места в резултат от изпълнението на проекта?
При отговор ДА, моля, попълнете таблицата, като имате предвид следното:
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекта след неговото стартиране, например: ако проектът е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за създадени
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работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти,
строители и т.н.). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самонаемането следва да бъде отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е
най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.
Брой работни места
мъже
жени

Показател
Работни места, които ще бъдат разкрити в резултат от подпомагане на проекта

4. Какъв е броят на жителите, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура в резултат
от изпълнението на проекта?
(Когато е приложимо)
Показател

Брой

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ услуги/ инфраструктура
Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, различни
от тези, свързани с ИТ
5. Моля, попълнете таблицата на местата, приложими за Вашия проект.
Приоритет

Област с поставен акцент (за която в
най-голяма степен допринася проектът)

За всички мерки от стратегията, където е
Стимулиране на трансфера на
знания и иновации в областта
P1
1А
на селското и горското стопанство и селските райони
За мярката за сътрудничество (член 35 от

Показател

Стойност/
количество

приложимо
Стимулиране на иновациите, съОбщо п у бл и ч н и
трудничеството и развитието на
разходи, лв.
базата от знания в селските райони

Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е приложимо)
Укрепване на връзките между селПроектът е за съското стопанство, производството
Стимулиране на трансфера
т рудничество по
на храни, горското стопанство и
на знания и иновациите в обмярката за сътруд- ДА □
P1
1B научноизследователската дейност
ластта на селското и горското
ничество – член 35 НЕ □
и иновациите, включително с цел
стопанство и селските райони
от Регламент (ЕС)
подобряване на екологичното упра№ 1305/2013
вление и екологичните показатели
За мярка 1.1 и други подобни, включени в стратегията за ВОМР
Стимулиране на трансфера
Поощряване на ученето през целия
на знания и иновациите в обживот и професионалното обучение Брой на участниP1
1C
ластта на селското и горското
в секторите на селското и горското ците в обучения
стопанство и селските райони
стопанство
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
Подобряване на жизнеспоПодобряване на икономическите
собността на стопанствата и
резултати на всички земеделски
конкурентоспособността на
стопанства и улесняване на пре- Брой на стопанвсички видове земеделие във
структурирането и модернизира- ствата/пол у чатеP2
2A
всички региони; насърчаване
нето на стопанствата, особено с лите, получаващи
на новаторски селскостопаноглед увеличаването на пазарното подкрепа
ски технологии и устойчивото
участие и ориентация и разнообуправление на горите
разяването в селското стопанство
Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и
Улесняване на навлизането на
конкурентоспособността на
Брой на стопанземеделски стопани с подходяща
всички видове земеделие във
ствата/пол у чатеP2
2B квалификация в селскостопанския
всички региони; насърчаване
лите, получаващи
сектор, и по-специално приемствена новаторски селскостопанподкрепа
ността между поколенията
ски технологии и устойчивото
управление на горите
Подобряване на конкурентоспособността на първичните проНасърчаване на добро оргаизводители чрез по-доброто им Брой на стопаннизиране на хранителната
интегриране в селскостопанската ствата/пол у чатеP3
верига, в т.ч. преработката 3A
и хранителната верига посредством лите, получаващи
и търговията със селскостосхеми за качество, които да добавят подкрепа
пански продукти, хуманното
стойност към селскостопанските
продукти, популяризиране на мест-
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Показател

ните пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите
и организации и междубраншови
организации

Насърчаване на добро организиране на хранителната
верига, в т.ч. преработката
и търговията със селскосто3B
пански продукти, хуманното
отношение към животните
и управлението на риска в
селското стопанство

Брой на стопанПодпомагане на превенцията и
ствата/пол у чатеуправлението на риска на стопанлите, получаващи
ствата
подкрепа

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
4A
свързани със селското и горското стопанство

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по
„Натура 2000“ и в зони с природни
или други специфични ограничения Обща подпомогнаи земеделие с висока природна та площ (ха)
стойност, както и на състоянието
на европейските ландшафти
(за земеделие и развитие на селските райони)

P4

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
4A
свързани със селското и горското стопанство

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по
„Натура 2000“ и в зони с природни
Обща подпомогнаили други специфични ограничения
та площ (ха)
и земеделие с висока природна
стойност, както и на състоянието
на европейските ландшафти
(за горско стопанство)

P4

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
4B
свързани със селското и горското стопанство

Подобряване управлението на водите, включително управлението
Обща подпомогнана торовете и пестицидите
та площ (ха)
(за земеделие и развитие на селските райони)

P4

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
4B
свързани със селското и горското стопанство

Подобряване управлението на водите, включително управлението Обща подпомогнана торовете и пестицидите
та площ (ха)
(за горско стопанство)

P4

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
4C
свързани със селското и горското стопанство

Предотвратяване на ерозията на
почвите и подобряване на упраОбща подпомогнавлението им
та площ (ха)
(за земеделие и развитие на селските райони)

P4

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
4C
свързани със селското и горското стопанство

Предотвратяване на ерозията на
почвите и подобряване на упра- Обща подпомогнавлението им
та площ (ха)
(за горско стопанство)

Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива
на изменението на климата
икономика в селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство

Обща подпомогната площ (ха)
Повишаване на ефективността при
(Отнася се за площ
потреблението на вода в селското
та, обхваната от
стопанство
инвестиции за напояване)

P4

P5

5A

Стойност/
количество
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Показател

Стойност/
количество

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и други инвестиционни мерки, включени в стратегията за ВОМР
Насърчаване на ефективното
Общ размер на инизползване на ресурсите и
вестициите
подпомагане на прехода към
Повишаване на ефективност та
(Сума от всички
нисковъглеродна и устойчива
при потреблението на енергия в
P5
5B
допустими инна изменението на климата
селското стопанство и хранителновестиционни разикономика в селското стовкусовата промишленост
ходи – публични и
панство, сектора на храните
частни)
и горското стопанство
Насърчаване на ефективното
Общ размер на инизползване на ресурсите и
Улесняване на доставките и използвестициите
подпомагане на прехода към
ването на възобновяеми източници
(Сума от всички
нисковъглеродна и устойчива
на енергия, на странични продук
P5
5C
допустими инна изменението на климата
ти, отпадъци и остатъци и други
вестиционни разикономика в селското стонехранителни суровини за целите
ходи – публични и
панство, сектора на храните
на биоикономиката
частни)
и горското стопанство
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
Намаляване на емисиите на парнинисковъглеродна и устойчива
P5
5D кови газове и амоняк от селското Обща площ (ха)
на изменението на климата
стопанство
икономика в селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
За мярка 4 и други подобни, включени в стратегията за ВОМР
Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
Намаляване на емисиите на парни- Брой на подпоманисковъглеродна и устойчива
P5
5D кови газове и амоняк от селското ганите животинна изменението на климата
стопанство
ски единици (ЖЕ)
икономика в селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и други подобни на тях, включени в стратегията за ВОМР
Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
Стимулиране на съхраняването и
нисковъглеродна и устойчива
P5
5E поглъщането на въглерода в сектора Обща площ (ха)
на изменението на климата
на селското и горското стопанство
икономика в селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство

Подпис на представляващия кандидата:

*Важно: Формулярът за мониторинг се попълва при регистриране на проектно предложение от кандидат
към стратегия за ВОМР и при подаване на искане за плащане. При подаване на искане за плащане във
формуляра се отчитат актуалните данни.“

§ 84. Навсякъде думите „Министерството на земеделието и храните“, „министърът на земеделието и храните“ и „министъра на земеделието и храните“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“
и „министъра на земеделието, храните и горите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 85. Местните инициативни групи, които са сключили споразумение за изпълнение на
стратегия за ВОМР преди влизане в сила на настоящата наредба, са длъжни да изпълнят изискванията на § 9, т. 2 и т. 3, буква „б“ и § 10 в двумесечен срок.
§ 86. Одобрените преди влизане в сила на наредбата процедури по реда на чл. 45 се привеждат в съответствие с наредбата преди обявяване на процедура по чл. 46а, ал. 2.
§ 87. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
6190
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И
ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 12 юли 2017 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ въз основа на протокол от 16.03.2017 г. по чл. 26, ал. 11
ППЗСПЗЗ, одобрен от директора на Областната
дирекция „Земеделие“ – Шумен, с който е констатирана допусната явна фактическа грешка в
резултат от неправилното отразяване на границите
на стопански двор в картата на възстановената
собственост за землището на с. Черноглавци, община Венец, област Шумен, нареждам:
Да се преработи частично влязлата в сила карта
на възстановената собственост за землището на
с. Черноглавци, община Венец, област Шумен, за
имот № 027095 с площ за преработка 2,422 дка.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на директора на дирекция „Поземлени отношения и комасация“.
Заповедта да се доведе до знанието на директора
на Областната дирекция „Земеделие“ – Шумен,
и началника на Общинската служба по земеделие – Венец, за сведение и изпълнение.
Министър:
Р. Порожанов
6197

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-454
от 3 юли 2017 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
и чл. 43 ЗЗТ и с извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – поддържан резерват „Пясъчната лилия“, в
землището на гр. Созопол, община Созопол, област
Бургас, обявен като резерват със Заповед № 1745
от 29.06.1962 г. на председателя на Главното управление на горите (обн., Известия, бр. 70 от 1962 г.),
разширен със Заповед № 3538 от 13.11.1973 г. на
Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 96 от 1973 г.) и прекатегоризиран в поддържан резерват със Заповед № 379 от
15.10.1999 г. на Министерството на околната среда и
водите (ДВ, бр. 97 от 1999 г.), от 6 дка на 5,184 дка.
2. В границата на поддържан резерват „Пясъчната лилия“, определена със заповедите по
т. 1, попадат поземлени имоти с идентификатори
67800.54.8, 67800.54.9 и 67800.54.10 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Созопол (към 2016 г.), ЕКАТТЕ
67800, община Созопол, област Бургас, одобрени

със Заповед № РД-18-60 от 4.10.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с обща площ 5,184 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на поддържан резерват „Пясъчната
лилия“ и картният материал се съхраняват и са на
разположение в Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) и в Регионалната инспекция по
околна среда и води – Бургас.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
6120

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-590
от 5 юли 2017 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения
правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, чл. 9, ал. 2, т. 4
от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-0220-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на
строителни продукти в строежите на Република
България нареждам:
Изменям и допълвам Заповед № РД-02-14-1329
от 3.12.2015 г. (ДВ, бр. 98 от 2015 г.), както следва:
1. В приложение № 1 се създава т. 74 „БДС EN
12620/NA Добавъчни материали за бетон. Национално приложение (NA).“
2. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
2.1. Точка 10 се заличава.
2.2. Създават се т. 20, 21 и 22:
„20. БДС EN 1451-1/NA Пластмасови тръбопроводни системи за канализация в сгради за
отвеждане на отпадъчни води (с ниска и висока
температура). Полипропилен (PP). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системата.
Национално приложение (NA)
21. БДС EN 1555-3/NA Пластмасови тръбопроводни системи за газоснабдяване. Полиетилен
(PE). Част 3: Свързващи части. Национално приложение (NA)
22. БДС EN 14364/NA Пластмасови тръбопроводни системи за напорно или безнапорно отвеждане
на отпадъчни води и канализация. Усилени със
стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP)
на основата на ненаситени полиестерни смоли
(UP). Технически изисквания за тръби, свързващи
части и връзки. Национално приложение (NA).“
3. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:
3.1. Точка 1 се изменя така:

3. В приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:
3.1. Точка 1 се изменя така:
„1. Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на
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характеристиките на стоманени продукти за армиране на стоманобетонни конструкции,

„1. Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките
на стоманени
продукти
за армиране
стоманобетонни
конструкции БДС
съгласно
съгласно изискванията
на БДС
EN 10080,
БДС 9252,наБДС
4758, FprEN 10138:1,2,3,4,
изискванията на БДС EN 10080, БДС 9252, БДС 4758, FprEN 10138:1,2,3,4, БДС ЕN 17660-1,2, БДС
ЕN 17660-1,2,
БДС
ISO
15835-1,иБДС
ISO
15835-1, БДС
ЕN
13670/NA
БДСЕN
ЕN13670/NA
1992-1-1. и БДС ЕN 1992-1-1.

1.1. Заваряема армировъчна стомана на
изискванията на БДС 9252, БДС 4758 и БДС ЕN 10080
Характеристика
1

Граница на провлачане Re
Якост на опън Rm
Rm/Re
Rе, act/Re, nom*
Относително удължение Agt(А5)

Издръжливост на огъване; огъване и
изправяне
Линейна маса
Площ на напречното сечение Аn
Геометрични параметри на
повърхността – относителна площ на
ребрата fR или вдлъбнатините fp
Якост на умора *

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)

пръти

кангали

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

гранично ниво
за деклариран клас по
БДС 9252, табл.4 за
клас В500 или по
БДС 4758, табл.2 за
класове В235 и В420

БДС EN ISO
15630-1 **

издържа/ не издържа

издържа

ниво (kg/m)
ниво (mm2)
-

гранично ниво по
БДС 9252, табл.1 и 2
или по БДС 4758, табл.3
и4

БДС EN ISO
15630-1

ниво (бр. цикли)

гранично ниво по
БДС 9252, табл.4
или
БДС 4758, табл.2
гранично ниво по
БДС 9252, табл.3 или по
БДС 4758, табл.1

БДС EN ISO
15630-1 **

Химичен състав
БДС EN ISO
Заваряемост (въглероден еквивалент
ниво (%)
15630-1
Ceq)
* Когато се изисква.
** След стареене за изправена от кангали и/или студено деформирана стомана.

1.2. Стомана за предварително напрягане
изискванията на FprEN 10138, части 1, 2, 3 и 4

Характеристика

1
Максимална сила Fm
Сила при 0,1% деформация Fр0,1
Fр0,1/Fm
Якост на опън Rm
Относително удължение при
максимална сила Agt
Модул на еластичност Е
Линейна маса
Площ на напречното сечение Sn
Знакопроменливо огъване
Вид и форма на повърхността

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
ниво (kN)
ниво (kN)
ниво (MPa)
ниво (%)
ниво (GРа)
ниво (kg/m)
ниво (mm2)
издържа / не издържа
описание

съгласно

Метод за
изпитване/
определяне

2

ниво (МРа)
ниво (МРа)
ниво (%)

и

–

телове,

въжета,

пръти, съгласно

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO
15630-3

гранично ниво по
FprEN 10138:
Част 2 – табл.6,7
Част 3 – табл.3,4,5
Част 4 – табл.2,3
издържа
описание
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клас

деклариран клас по
FprEN 10138:
Част 2 – табл.7
Част 3 – табл.5
Част 4 – табл.3
деклариран клас по
FprEN 10138:
Част 2 – табл.7
Част 3 – табл.5
Част 4 – табл.3
гранично ниво по
FprEN 10138:
Част 3 – табл.5
деклариран клас по
FprEN 10138:
Част 2 – табл.7
Част 3 – табл.5
Част 4 – табл.3

БДС EN ISO
15630-3
Якост на умора

Максимална D-стойност при изпитване
на опън на въже, огънато под ъгъл
Устойчивост срещу корозия под
напрежение

клас
бр. цикли и
спектър на натоварване

БДС EN ISO
15630-3

ниво (%)

БДС EN ISO
15630-3

клас

БДС EN ISO
15630-3

1.3. Изправена от кангали заваряема армировъчна стомана съгласно изискванията на
БДС 9252, БДС 4758 и БДС ЕN 10080, прави и огънати пръти с мерни дължини, стремена
съгласно изискванията на БДС ЕN 13670/NA и БДС ЕN 1992-1-1

Характеристика
1
Изисквания за изходната стомана **
Граница на провлачане Re
Якост на опън Rm
Rm/Re
Rе, act/Re, nom *
Относително удължение Agt(А5)

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
ниво (МРа)
ниво (МРа)
ниво (%)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO
15630-1 ***

Издръжливост на огъване; огъване и
изправяне
Химичен състав
Заваряемост (въглероден еквивалент
Ceq)

издържа / не издържа

ниво (%)

БДС EN ISO
15630-1

Линейна маса
Площ на напречното сечение Аn
Геометрични параметри на повърхността –
относителна площ на ребрата fR или
вдлъбнатините fp
Изисквания за готовия продукт
Размери на прави и огънати пръти и на
стремена

ниво (kg/m)
ниво (mm2)

БДС EN ISO
15630-1

Допустими отклонения

ниво (mm)

Диаметър на огъване

ниво (mm)

* Когато се изисква.

-

ниво (mm)

измерване на дължини
и ъгли

измерване на радиуси
или диаметри на
огъване

гранично ниво
за деклариран клас
по БДС 9252, табл.4
за клас В500
или по БДС 4758,
табл.2 за класове
В235 и В420
издържа
гранично ниво по
БДС 9252, табл.3
или по БДС 4758,
табл.1
гранично ниво по
БДС 9252, табл.1 и 2
или по БДС 4758,
табл.3 и 4
декларирано ниво

ниво, съгласно
табл.NA.2 на
БДС ЕN 13670/NA
ниво, съгласно т.8.3
на БДС ЕN 1992-1-1
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** Характеристиките (с изключение на „химичен състав“ и „заваряемост") задължително се определят за изправена от кангали
стомана. За продукти, изготвени от пръти, може да се използват резултати от изпитванията на производителя на изходната
стомана, дадени в документа от контрол, съгласно БДС ЕN 10204.
*** След стареене за изправена от кангали и/или студено деформирана стомана.

1.4. Заварени мрежи и скелети от армировъчна стомана съгласно изискванията на
БДС 9252, БДС 4758 и БДС ЕN 10080

Характеристика
1
Граница на провлачане Re
Якост на опън Rm
Rm/Re
Rе, act/Re, nom *
Относително удължение Agt

Издръжливост на огъване; огъване и
изправяне
Линейна маса
Площ на напречното сечение An
Геометрични параметри на повърхността
на съставните пръти –относителна площ
на ребрата fR или вдлъбнатините fp
Химичен състав **
Заваряемост
(въглероден еквивалент Ceq) **
Сила на срязване на заварените
съединения Fs(Fw)
Размери и допустими отклонения за
заварени мрежи:
• диаметри на теловете
• дължина и широчина на мрежата
• стъпка на теловете (размер на отвора)
Размери и допустими отклонения за
заварени скелети:
• диаметри на теловете
• дължина, широчина и височина на
скелета
• стъпка

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
ниво (МРа)
ниво (МРа)
%

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4
гранично ниво
за деклариран клас
по БДС 9252, табл.4
за клас В500
или по БДС 4758,
табл.2 за класове
В235 и В420
издържа

БДС EN ISO
15630-2

издържа / не издържа
ниво (kg/m)
ниво (mm2)
-

БДС EN ISO
15630-1

ниво (%)

БДС EN ISO
15630-2

ниво (kN)

БДС EN ISO
15630-2

ниво (mm)
ниво (mm)
ниво (mm)

ниво (mm)
ниво (mm)

гранично ниво по
БДС 9252, табл.1 и 2
или по БДС 4758,
табл.3 и 4
гранично ниво по
БДС 9252, табл.3
или по БДС 4758,
табл.1
гранично ниво по
БДС ЕN 10080
т.7.2.4.1

БДС EN ISO
15630-2

декларирано ниво
по БДС ЕN 10080,
т.7.3.5

БДС EN ISO
15630-2

декларирано ниво
по БДС ЕN 10080,
т.7.3.6

ниво (mm)
* Когато се изисква.
** Може да се използват резултати от изпитвания на производителя на изходната стомана, дадени в документа от контрол,
съгласно БДС ЕN 10204.
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1.5. Отделни пръти, вбетонирвани части и други армировъчни изделия, които съдържат
заварени съединения съгласно изискванията на БДС ЕN ISO 17660, части 1 и 2

Характеристика
1
Изисквания за изходната стомана **
Граница на провлачане Re
Якост на опън Rm
Rm/Re
Rе, act/Re, nom *
Относително удължение Agt

Издръжливост на огъване; огъване и
изправяне
Линейна маса
Площ на напречното сечение An
Геометрични параметри на
повърхността на съставните пръти –
относителна площ на ребрата fR или
вдлъбнатините fp
Химичен състав
Заваряемост (въглероден еквивалент
Ceq)
Изисквания за готовия продукт
Максимална сила на опън на
заварено съединение, Fmax
Сила на срязване на заварените
съединения, Fs
Издръжливост на огъване
Размери

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
ниво (МРа)
ниво (МРа)
ниво (%)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

БДС EN ISO
15630-1

гранично ниво по
БДС 9252, табл.4 за
клас В500 или по
БДС 4758, табл.2
за класове В235 и
В420

издържа

издържа / не издържа
ниво (kg/m)
ниво (mm2)
БДС EN ISO
15630-1

гранично ниво по
БДС 9252, табл.1 и
2 или по БДС 4758,
табл.3 и 4

ниво (%)

БДС EN ISO
15630-1

ниво (kN)

БДС EN ISO
15630-1 и 2
БДС EN ISO
17660-1 и 2

ниво (kN)
издържа / не издържа
ниво (mm)

измерване

гранично ниво по
БДС 9252, табл.3
или
по БДС 4758, табл.1
гранично ниво по
БДС ЕN ISO
17660-1 и 2
издържа
декларирано ниво,
съгласно проекта за
изпълнение

* Когато се изисква.
** За определяне на типа може да се използват резултати от изпитвания на производителя на изходната стомана, дадени в
документа от контрол съгласно БДС ЕN 10204.

1.6. Механични съединения на стомани за армиране съгласно изискванията на
БДС ISO 15835-1
Характеристика
1
Максимална сила на опън на
съединението
Относително удължение на
съединението
Остатъчна деформация на
съединението след натоварване
Размери на механичните съединения

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
ниво (kN)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4
декларирано ниво

ниво (%)

3
БДС EN ISO
15630-1
БДС ISO 15835-2

ниво (mm)

БДС ISO 15835-2

декларирано ниво

ниво (mm)

измерване

декларирано ниво

декларирано ниво
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ниво (брой цикли)

Характеристики след ниско
циклично знакопроменливо
натоварване *
- якост на опън
- остатъчно удължение
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БДС EN ISO
15630-1

декларирано ниво
по
БДС ЕN 1992-1-1

БДС ISO 15835-2
ниво (МРа)
ниво (mm)

декларирано ниво
декларирано ниво

* Когато се изисква .“

3.2. Точка 2 се отменя.
3.3. В т. 5 в основния текст думите „БДС 1890“ се заличават.
3.4. В т. 6.2.3 се добавя нов ред към таблицата със следното съдържание:
„
Характеристика
1
Устойчивост на вътрешно налягане
(20 °C, 1 h)

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
ниво (описание)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3
БДС EN ISO 1167-1
БДС EN ISO 1167-3

4
издържа ≥1h без
разрушаване и
течове по време на
изпитването,
съгласно
БДС EN 1452-3,
т.8.1

“
3.5. Точка 6.5 се изменя така:
„6.5. Пластмасови тръбопроводни системи. Свързващи части за механично
свързване на напорни тръбопроводни системи съгласно изискванията на БДС ISO
17885
№

1
1.1

1

Характеристика

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(изм.единица)

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за деклариране/
Гранично ниво
Газ
G

Вода (W)
Канализация (Р)
Напояване (I)
Индустрия (IS)
6

2
3
4
5
Изисквания за специфични физични характеристики на свързващи части от различни материали
Температура на
БДС EN ISO 306
гранично ниво
размекване по Vicat (VST)
- за свързващи части от ABS
―
≥ 90 (при
конденциониране
6 h на въздух при
80 оС)
≥ 70 (при
конденциониране
16 h във вода при 90
о
С)
- за свързващи части от
―
≥ 103
ISO 2507-1
ниво (°C)
PVC-C
- за свързващи части от
―
≥ 80
ISO 2507-1
PVC-O*
- за свързващи части от PVC
―
≥ 77
ISO 2507-1
–U

С Т Р.
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- за свързващи части от
PVC-HI
- за свързващи части от
PVDF
Индекс на стопилка по масa
(MFR)
- за свързващи части от
ECTFE
- за свързващи части от PB

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
ISO 2507-1
ISO 306

ниво (g/10min)

БДС EN ISO
1133-1

- за свързващи части от PE
80

- за свързващи части от PE
100

- за свързващи части от PERT

ниво (g/10min )

БДС EN ISO
1133-1

1.5.

1.6.

1.7

≥ 76

―

≥ 125
гранично ниво

―

0,8-1,3

―

± 20% разлика
между компаунд и
свързаща част
± 20% разлика
между компаунд и
свързаща част

± 20%
разлика
между
компаунд и
свързаща част
± 20%
разлика
между
компаунд и
свързаща част
―

± 20% разлика
между компаунд и
свързаща част
± 20% разлика
между компаунд и
свързаща част
≤4

≤4
―

±30% разлика
между компаунд и
свързаща част

- за свързващи части от
PPSU

±30% разлика
между
компаунд и
свързаща част
±30% разлика
между
компаунд и
свързаща част
±20% разлика
между
компаунд и
свързаща част

±30% разлика
между компаунд и
свързаща част

- за свързващи части от
PVDE

1.4.

―

- за свързващи части от
POM
- за свързващи части от PP
( PP-B, PP-H, PP-R, PPRCT)

- за свързващи части от PSU

1.3
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Вискозитетно число
- за свързващи части от PA
PA 11 160, PA11 180, PA 12
160 , PA 12 180
- за свързващи части от
PA 12-GF50, PA 12-GF30,
PA 12- GF35
Степен на омрежване
- за свързващи части от PEX

ниво (ml/g)

≥180
ниво (%)
БДС EN ISO
10147

Температура на огъване при
натоварване
- за свързващи части от
ECTFE
Въздействие на нагряване
- за свързващи части от PVC
( PVC-C, PVC-HI, PVC-O,
PVC -U

ниво (°C)

Съдържание на пепел

ниво (%)

- за свързващи части от
PA12- GF30

БДС EN ISO 307

―

БДС EN ISO 752

ниво (°C)
БДС EN ISO 580
БДС EN ISO
3451-4

±30% разлика
между компаунд и
свързаща част
±20% разлика
между компаунд и
свързаща част

гранично ниво
≥180
≥180

гранично ниво
Пероксид ≥
Пероксид ≥ 70
70
Силан ≥ 65
Силан ≥ 65
Електронен лъч ≥ 60
Електронен
лъч ≥ 60
―
Гранично ниво
≥ 90
гранично ниво
30% от е, за
30% от е, за dn≤75
dn≤75 mm
mm
50% от е, за
50% от е, за dn≤63
dn≤63 mm
mm
гранично
ниво
30± 2
―

БРОЙ 69
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- за свързващи части от
PA12-GF50
- за свързващи части от
PA12-GF65
Геометрични
ниво (mm)
характеристики
номинален диаметър dn
-съгласно продуктовите
стандарти от табл.А.1
Механични изисквания към системите с механични свързващи части
ниво (h)
БДС EN ISO
Херметичност при
вътрешно налягане
3458
БДС ISO 17885,
т.9.3.3.1,таблица
8

С Т Р. 5 5
50± 2

―

65± 2

―
декларирано ниво

гранично ниво
издържа ≥ 1h
без повреди
и течове по
време на
изпитването

издържа ≥ 1h без
повреди и течове по
време на
изпитването
издържа ≥ 1000h
без повреди и
течове по време на
изпитването

3.2.

Устойчивост на вътрешно
налягане

ниво (h)

БДС EN ISO
1167-1
БДС EN ISO
1167-4
БДС ISO 17885,
т.9.3.3.2,таблица
9

издържа ≥
1000 h без
повреди и
течове по
време на
изпитването

3.3

Устойчивост на надлъжно
натоварване на опън (само
за механични свързващи
части с муфиран край за
свързване с тръби от РЕ, PEX, PB, PP-B, PP-R≤ 63 mm)

ниво (h)

ISO 13951,
БДС ISO 17885,
т.9.3.3.3

издържа ≥ 1h
без повреди
и течове по
време на
изпитването

―

* Изпитването за PVC-O се извършва върху материала за свързваща част или върнати свързващи части. “

3.6. В т. 6.7 основният текст се изменя така:
„6.7. Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за топла и
студена вода съгласно изискванията на серията стандарти БДС EN ISO 21003
6.7.1. Свързващи части съгласно изискванията на БДС EN ISO 21003-3.“
3.7. В таблицата към т. 7.1, колона 4 на реда с наименование на характеристика
„Геометрични размери“ изразът „табл. 116-37“ се заменя с „16-37“.
3.8. В т. 7.2 в основния текст думите „ковък чугун“ се заменят с „сферографитен
чугун“.
3.9. В таблицата към т. 7.2 се правят следните изменения:
3.9.1. в колона 4 на реда с наименование на характеристика „Геометрични размери“
изразът „табл. 1, 2, 3“ се заменя с „табл. 1, 3“;
3.9.2. в колона 5 на реда с наименование на характеристика „Геометрични размери“
се добавя изразът „т. 4.1.1“;
3.9.3. в колона 5 на реда с наименование на характеристика „Якост на опън и
удължение след скъсване“ изразът „т. 6.1“ се заменя с „т. 4.3.1“;
3.9.4. в колона 5 на реда с наименование на характеристика „Твърдост по Brinell“
изразът „т. 6.2“ се заменя с „т. 4.3.2“.
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3.10. В таблицата към т. 7.4, колона 4 на редове 3, 4, 5 и 6 изразът „БДС EN 12543:2001“ се заменя с „БДС EN 1254-3“.
3.11. В таблицата към т. 8.1 се правят следните изменения:
3.11.1. в колона 4 на реда с наименование на характеристика „Хидравлични
характеристики, дебит“ изразът „БДС EN 200, т. 10.6.3“ се заменя с „БДС EN 200, т. 10.3“;
3.11.2. в колона 6 на реда с наименование на характеристика „Хидравлични
характеристики, дебит“ изразът „БДС EN 200, т. 10.5.3“ се заменя с „БДС EN 200, т. 10.3“.
3.12. В таблицата към т. 8.2, колона 4 на реда с наименование на характеристика
„Механична якост“ изразът „БДС EN 1112, т. 9“ се заменя с „БДС EN 1112, т. 10.2.5“.
3.13. В таблицата към т. 8.3, колона 4 на реда с наименование на характеристика
„Хидравлични характеристики, дебит“ изразът „БДС EN 1113, т. 8.2.5“ се заменя с „БДС
EN 1113, т. 8“.
3.14. Създават се т. 9, 10, 11, 12 и 13:
„9. Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките на продукти от дървесина в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на характеристиките на
продукти от дървесина съгласно изискванията на БДС 427, БДС 771, БДС 1012, БДС EN
300, БДС EN 13145.
9.1. Греди, бичмета, летви, мертеци съгласно изискванията на БДС 427, БДС 771,
БДС 1012
Характеристика

1
Допустими отклонения от
номиналните размери
(греди, бичмета и летви)
Размери
(мертеци)
дебелина
дължина
Недостатъци на дървесината:
- чепове (сраснали здрави, частично
сраснали и несраснали, загнили)
- пукнатини от съсъхване
- сърцевина;
- гнилоти и ненормални оцветявания
- кора
- косослой
Дефекти при обработката:
- заобленост
- измятане/кривина
- неперпендикулярност на челата

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Метод за изпитване/
определяне

ниво (mm)

БДС EN 1309-1

ниво
(cm)
(m)

описание

описание

3

БДС EN 1309-2
или
БДС ISO 13059

БДС EN 1310

БДС EN 1310

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4
гранично ниво, съгласно
БДС 427, т.2.2, т. 2.5
БДС 771, т.2.4
гранично ниво, съгласно
БДС 1012, т.1.2

Съгласно:
БДС 427, таблица 2
БДС 771, таблица 2
БДС 1012, т.1.3

Съгласно:
БДС 427, таблица 2
БДС 771, таблица 3
БДС 1012, т.1.3
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9.2. Плочи от плоски, тънки, дълги и ориентирани частици (OSB/2, OSB/3 и OSB/4) съгласно изискванията
на БДС EN 300
Характеристика

1
Допустими отклонения от
номиналните размери
Допустимо отклонение от
праволинейност и перпендикулярност
на кантовете
Съдържание на вода
Допустимо отклонение на
плътността, отнесено към средната
плътност на плочата
Емисия на формалдехид
(съгласно БДС EN 13986)

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Метод за
изпитване/
определяне

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

3

4

ниво (mm)

БДС EN 324-1

гранично ниво, съгласно
БДС EN 300, таблица 1

ниво (mm/m)

БДС EN 324-2

декларирано ниво, съгласно
БДС EN 300, таблица 1

БДС EN 322

гранично ниво, съгласно
БДС EN 300, таблица 1

БДС ЕN 323

гранично ниво, съгласно
БДС EN 300, таблица 1

ниво (%)
ниво (%)
Клас E

БДС EN 717-1

Якост на огъване
- по главна ос
- по допълнителна ос

ниво (N/mm2)

БДС EN ISO
12460-5
БДС EN 310

Модул на надлъжна еластичност при
огъване
- по главна ос
- по допълнителна ос

ниво (N/mm2)

БДС EN 310

Якост на напречен опън

ниво (N/mm2)

БДС EN 319

- якост на напречен опън след
циклично натоварване

ниво (N/mm2)

БДС EN 321+ БДС
EN 319

- якост на напречен опън след
изпитване в кипяща вода

ниво (N/mm2)

БДС EN 1087-1

Влагоустойчивост

Набъбване по дебелина при
24 h престой във вода

ниво (%)

БДС EN 317

деклариран клас E,
съгласно БДС EN 300,
таблица 1
декларирано ниво, съгласно
БДС EN 300,
таблица 3 (OSB/2)
таблица 4 (OSB/3)
таблица 6 (OSB/4)
декларирано ниво, съгласно
БДС EN 300,
таблица 3 (OSB/2)
таблица 4 (OSB/3)
таблица 6 (OSB/4)
декларирано ниво, съгласно
БДС EN 300,
таблица 3 (OSB/2),
таблица 4 (OSB/3)
таблица 6 (OSB/4)
декларирано ниво, съгласно
БДС EN 300,
таблица 5 (OSB/3)
таблица 7 (OSB/4)
таблица 5 (OSB/3)
таблица 7 (OSB/4)
декларирано ниво, съгласно
БДС EN 300,
таблица 3 (OSB/2)
таблица 4 (OSB/3)
таблица 6 (OSB/4)

9.3. Дървени траверси съгласно изискванията на БДС EN 13145
Характеристика

Дървесен вид

1

Размери и допустими отклонения,
форма
Недостатъци и качествени
характеристики на дървесината

Трайност на дървесината:

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
посочване на дървесния
вид
ниво (mm)
описание
описание

Метод за изпитване/
определяне
3
Визуално
По документи
Общоприети методи за
измерване
БДС EN 1310
БДС EN 1311
при условията на
т. 6.2 от БДС EN
13145+А1

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4
съгласно БДС EN
13145+А1 таблица 1
Декларирано ниво,
съгласно
БДС EN 13145+А1 т.5
описание
описание съгласно
БДС EN 13145
таблица 2 и таблица 3
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1
1. за траверси и опори, необработени
със средство за защита

ВЕСТНИК

Начин на деклариране на
показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
клас
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Метод за изпитване/
определяне
3
БДС EN 350

Изискване за
деклариране/
гранично ниво
4
деклариран клас по
естествена
дълготрайност 1 или 2,
съгласно
БДС EN 13145+А1, т.7.1

2. за траверси и опори, обработени
със средство за защита:
1.

вид на средството за защита

2.

дълбочина на пропиване

3.

количество пропито
средство за защита

описание

БДС EN 13145+А1,т.7.2.2 декларирано средство
за защита, съгласно
БДС EN 13145+А1
т.7.2.2

клас

БДС EN 351-2,
БДС EN 12490

деклариран клас Р8 на
дълбочина на пропиване,
съгласно БДС EN
13145+А1 т.7.2.3

ниво (kg/m3)

БДС EN 599-1
БДС EN 252
БДС EN 12490

декларирано ниво,
съгласно
БДС EN 13145+А1
т.7.2.4

10. Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките на хидравлично свързани смеси в зависимост от предвидената
употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките на хидравлично свързани смеси съгласно изискванията на серията
стандарти БДС EN 14227.
10.1. Циментови стабилизации съгласно изискванията на БДС EN 14227-1
Характеристика
1

Начин на деклариране
на характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Метод за изпитване/
изчисление
3

4
смес от вид 1÷5, съгласно т.6.1 от
БДС EN 14227-1

Вид на сместа
Изисквания към състава
Зърнометрия на сместа от скални
материали и свързващо вещество

Изисквания за деклариране/
гранично ниво

ниво (означение 0/D,
mm)

- смес от вид 1 и 2

категория по
зърнометричен състав

- смес от вид 3 и 5

ниво (% преминали
количества по маса)

- смес от вид 4

ниво (% преминали
количества по маса)

декларирано ниво

БДС EN 933-1

декларирана категория по
зърнометричен състав, съгласно
т. 6.1.2 и 6.1.3 от БДС EN 142271, категория G1 или G2
гранично ниво, съгласно т.6.1.4 и
6.1.6 от БДС EN 14227-1
декларирано ниво, съгласно
т.6.1.5 от БДС EN 14227-1
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ниво (% изразени от
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(суха) за всички
съставни материали)
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съгласно техническа
спецификация на
възложителя на обекта

декларирани нива съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

процедура за проектиране
на състава съгласно
техническа спецификация

декларирани нива съгласно т.6.3
от БДС EN14227-1,
или техническа спецификация на
възложителя на обекта

Изисквания към прясната смес
Степен на уплътняване само за смес от вид 2

ниво С

Приложение А от
БДС EN 14227-1

гранично ниво С ≥ 0,80, съгласно
т. 6.4.1 от БДС EN 14227-1

Оптимално водно съдържание

ниво (% ±……..)

БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286-1, 3, 4,
5)

декларирано ниво,
съгласно т.6.2 от БДС EN 14227-1
или техническа спецификация на
възложителя на обекта

ниво (Мg/m3)

БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286-1, 3, 4,
5)

декларирано ниво,
съгласно т.6.3 от БДС EN 14227-1
или техническа спецификация на
възложителя на обекта

Максимална плътност на скелета

Показател за незабавна
носимоспособност на сместа
- за смес вид 2 - 0/10

- за смес вид 3

гранична категория: min IPI50
съгласно т.6.4.2 от БДС EN
14227-1
категория IРI (%)

БДС EN 13286-47

декларирана категория IРI,
съгласно т.6.4.2 от БДС EN
14227-1

- за смес вид 4 и 5 (когато се
изисква от техническа
спецификация на възложителя на
обекта)

Период на обработваемост

декларирана категория IРI,
съгласно т.6.4.2 от БДС EN
14227-1

ниво (h, min)

БДС EN 13286-45

декларирано ниво,
съгласно т. 6.4.3 от БДС
EN14227-1 или гранично ниво
съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта

Изисквания за класификация по механичните показатели*

Якост на натиск, min R c

или
Якост на опън R t
и
модул на еластичност E

клас С
(MPa)

категория Т
(Клас R t и E в MРa)

БДС EN 13286-41
БДС EN 13286-50, 51, 52,
53
(изготвяне на пробни тела)

БДС EN 13286-40
БДС EN 13286-43

Деклариран клас С, съгласно
т.7.2, таблица 5 от БДС EN142271 за посочен метод на изготвяне
на пробните тела или гранични
нива за якост на натиск,
съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта
Декларирана категория Т,
съгласно т.7.3, БДС EN14227-1,
(за посочен метод на изготвяне
на пробните тела съгласно БДС
EN 13286-50, 51, 52, 53)
или гранична категория, когато
се изисква от техническа
спецификация за обекта

Допълнителни изисквания**
Якост след потапяне във вода

категория I

БДС EN 13286-41

декларирана категория I,
съгласно т.8.1 от БДС EN14227-1
или
гранична категория съгласно
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техническа спецификация на
възложителя на обекта

Мразоустойчивост

ниво

мразоустойчивостта трябва
да се определи в
съответствие с
разписанията, валидни за
мястото на употреба и в
зависимост от изискванията
на техническата
спецификация на обекта

декларирано ниво, съгласно т.8.2
от БДС EN 14227-1
или
гранично ниво
съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

* Както се изисква от инвестиционния проект.
**Ако се изисква от техническата спецификация (инвестиционния проект).

10.2.

Стабилизации на смеси, съдържащи шлака, съгласно изискванията на
14227-2

БДС EN

1

Начин на деклариране
на характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2

Изисквания към състава
Зърнометрия на сместа от скални
материали и свързващо вещество

ниво (означение 0/D,
mm)

декларирано ниво

категория по
зърнометричен състав

декларирана категория по
зърнометричен състав съгласно т.
6.2 и т.6.3 от БДС EN 14227-2,
Категория G1 или G2

Характеристика

Метод за изпитване/
изчисление

Изисквания за деклариране/
гранично ниво

3

4
смес от вид 1÷5, съгласно т.6 от
БДС EN 14227-2

Вид на сместа

- смес от вид 1 и 2

БДС EN 933-1

- смес от вид 3

ниво (% преминали
количества по маса)

- смес от вид 4

ниво (% преминали
количества по маса)

декларирано ниво, съгласно т.6.5
от БДС EN 14227-2

- смес от вид 5

ниво (% преминали
количества по маса)

гранични нива, съгласно таблица
4 от БДС EN 14227-2
декларирано ниво,
съгласно т.6.8 от БДС EN 14227-2
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво,
съгласно т.6.9 от БДС EN 14227-2
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирани нива, съгласно т.6.9
от БДС EN 14227-2
или техническа спецификация на
възложителя на обекта

Оптимално водно съдържание
Максимална плътност на скелета

Пропорции на сместа

ниво (% ±……..)
ниво (Мg/m3)

нива (% изразени от
масата на цялата смес
(суха) за всички
съставни материали)

БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286- 1, 3, 4,
5)
БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286- 1, 3, 4,
5)
процедура за проектиране
на състава съгласно
техническа спецификация

гранично ниво, съгласно таблица
3 от БДС EN 14227-2

Изисквания към прясната смес
Степен на уплътняване –
само за смес от вид 2

Показател за незабавна
носимоспособност на сместа
- за смес вид 2 - 0/10

- за смес вид 3

ниво С

Приложение C от
БДС EN 14227-2

гранично ниво С ≥ 0,80,
съгласно БДС EN 14227-2

категория IРI (%)

БДС EN 13286-47

гранична категория: min IPI50,
съгласно т.6.10.2 от БДС EN
14227-2
декларирана категория IРI,
съгласно т.6.10.2, Таблица 5 от
БДС EN 14227-2
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- за смес вид 4 и 5 (когато се
изисква
от
техническа
спецификация на възложителя на
обекта)
Период на обработваемост

декларирана категория IРI,
съгласнот таблица 5 от БДС EN
14227-2
ниво (h, min)

БДС EN 13286-45

декларирано ниво,
съгласно т. 6.10.3 от БДС
EN14227-2 или
гранично ниво
съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта

БДС EN 13286-47

деклариран клас CBR,
съгласно т.7.2, таблица 6 от БДС
EN 14227-2 или гранично ниво/
клас съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта

БДС EN 13286 - 41
БДС EN 13286 – 50, 51, 52,
53
(изготвяне на пробни тела)

деклариран клас С, съгласно
т.7.3, таблица 7 от БДС EN142272 за посочен метод на изготвяне
на пробните тела или гранични
нива за якост на натиск
съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирана категория Т,
съгласно т.7.4 от БДС EN14227-2,
(за посочен метод на изготвяне
на пробните тела съгласно БДС
EN 13286-50, 51, 52, 53)
или гранична категория съгласно
техническа спецификация за
обекта

Изисквания за класификация по механичните показатели*
Калифорнийски показател
носимоспособност (CBR)

за

или
Якост на натиск, min R c

или
Якост на опън R t
и
Модул на еластичност E

клас CBR
(CBR0, CBR28, ΔCBR28)
(%)

клас С
(MPa)

категория Т
(Клас R t и E в MРa)

БДС EN 13286-40
БДС EN 13286-43

Допълнителни изисквания**
Якост след потапяне във вода

Мразоустойчивост

С Т Р. 6 1

категория I

БДС EN 13286-41

ниво

мразоустойчивостта трябва
да се определи в
съответствие с
разписанията, валидни за
мястото на употреба и в
зависимост от изискванията
на техническата
спецификация на обекта

декларирана категория I,
съгласно т.8.1, таблица 9 от БДС
EN14227-2 или
гранична категория съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво, съгласно т.8.2
от БДС EN 14227-2
или
гранично ниво
съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

* Както се изисква от инвестиционния проект.
**Ако се изисква от техническата спецификация (инвестиционния проект).

10.3. Стабилизации на смеси с летлива пепел съгласно изискванията на БДС EN 14227-3
Характеристика

Начин на деклариране на
характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
изчисление

смес от вид 1÷6, съгласно т.6 от
БДС EN 14227-3

Вид на сместа
Изисквания към състава
Зърнометрия на сместа от скални
материали и свързващо вещество
- смес от вид 2

Изисквания за деклариране/
гранично ниво

ниво (означение 0/D, mm)

декларирано ниво
БДС EN 933-1

Категория по
зърнометричен състав

декларирана категория по
зърнометричен състав, съгласно

С Т Р.
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т. 6.1.2 от БДС EN14227-3,
Категория G1 или G2

- смес от вид 1, 3, 4 и 5

- смес от вид 6
съдържание на негасена вар,
хидратна вар, гипс
Обемопостоянство –
само за смес от вид 6

Оптимално водно съдържание
Максимална плътност на скелета

Пропорции на сместа

Изисквания към прясната смес
Степен на уплътняване –
само за смес от вид 2

ниво (% преминали
количества по маса)

декларирано ниво, съгласно
т.6.1.1, т.6.1.3, т.6.1.4 и т.6.1.5 от
БДС EN 14227-3

ниво (% съдържание на
летлива пепел)

декларирано ниво съгласно
т.6.1.6 от БДС EN 14227-3

ниво (% съдържание на
негасена вар, хидратна
вар, гипс)
ниво

гранично ниво съгласно т.6.1.6 от
БДС EN 14227-3

ниво (% ±……..)

обемопостоянството
трябва да се определи в
съответствие с
разписанията, валидни за
мястото на употреба и в
зависимост от
изискванията на
техническата
спецификация на обекта
БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286- 1, 3,
4, 5)

ниво (Мg/m3)

БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286- 1, 3,
4, 5)

нива (% изразени от
масата на цялата смес
(суха) за всички съставни
материали)

процедура за проектиране
на състава съгласно
техническа спецификация

ниво С

Приложение А
от БДС EN 14227-3

Показател за незабавна
носимоспособност на сместа
- за смес вид 2 - 0/10
категория IРI, %

БДС EN 13286-47

- за смес вид 3, 4 и 5

Период на обработка

ниво (h, min)

БДС EN 13286-45

Изисквания за класификация по механичните показатели*
Якост на натиск, min R c

или
Якост на опън R t
и
Модул на еластичност E

клас С
(MPa)

БДС EN 13286-41
БДС EN 13286 – 50, 51,
52, 53
(изготвяне на пробни
тела)

категория Т
(Клас R t и E в MРa)

БДС EN 13286-40
БДС EN 13286-43

декларирано ниво,
съгласно т.6.1.6 от БДС EN
14227-3 или техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирано ниво,
съгласно т.6.2 от БДС EN 14227-3
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво,
съгласно т.6.2 от БДС EN 14227-3
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирани нива, съгласно т.6.3
от БДС EN14227-3
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
гранично ниво С ≥ 0,80
съгласно т.6.4.1 от БДС EN
14227-3
гранична категория: min IPI50 ,
съгласно т.6.4.2 от БДС EN
14227-3
декларирана категория IРI от
таблица 4 от БДС EN 14227-3
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво,
съгласно т. 6.4.3 от БДС EN
14227-3 или
гранично ниво
съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта
деклариран клас С, съгласно
т.7.2, Таблица 5 от БДС EN142273 за посочен метод на изготвяне
на пробните тела или гранични
нива за якост на натиск
съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирана категория Т,
съгласно т.7.3 от БДС EN14227-3,
(за посочен метод на изготвяне
на пробните тела съгласно БДС
EN 13286-50, 51, 52, 53)
или гранична категория съгласно
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С Т Р. 6 3
изисква от техническа
спецификация за обекта

Допълнителни изисквания**
Якост след потапяне във вода

Мразоустойчивост

категория I

БДС EN 13286-41

ниво

мразоустойчивостта
трябва да се определи в
съответствие с
разписанията, валидни за
мястото на употреба и в
зависимост от
изискванията на
техническата
спецификация на обекта

декларирана категория I,
съгласно т.8.1, таблица 6 от БДС
EN 14227-3 или
гранична категория съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво, съгласно т.8.2
от БДС EN 14227-2
или
гранично ниво
съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

* Както се изисква от инвестиционния проект.
**Ако се изисква от техническата спецификация (инвестиционния проект).

10.4.

Летлива пепел за хидравлично свързани смеси съгласно изискванията на БДС EN
14227-4
Характеристика

Начин на деклариране
на характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
изчисление

Изисквания за деклариране/
гранично ниво

гранично ниво ≤ 60% задържано
количество върху сито 0,045 mm,
съгласно т.4.2.1 от БДС EN
14227-4
гранично ниво ≤ 15%,
съгласно т.4.2.2 от БДС EN
14227-4
гранично ниво ≤ 4%,
съгласно т.4.2.3 от БДС EN
14227-4
гранично ниво ≤ 1,5%,
съгласно т.4.2.4 от БДС EN
14227-4
гранично ниво:
разширението трябва да е ≤ 10
mm при смес от
30%(пепел)/70%(цимент)
съгласно т.4.2.4 от БДС EN
14227-4
гранично ниво ≤ 1%,
съгласно т.4.2.5 от БДС EN
14227-4
декларирано ниво, съгласно
т.4.2.6 от БДС EN 14227-4
или гранично ниво съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

Силициева летлива пепел
Зърнометричен състав

ниво (% преминали
количества по маса)

БДС EN 451-2

Загуба при накаляване

ниво (% по маса)

БДС EN 196-2

Съдържание на серен анхидрид
(SO3)

ниво (% по маса)

БДС EN 196-2

Съдържание на свободен
калциев оксид

ниво (% по маса)

БДС EN 451-1

ниво (mm)

БДС EN 196-3

ниво (% по маса)

БДС EN ISO 17892-1

ниво (МРа)

БДС EN 196-5

ниво (% преминали
количества по маса)

БДС EN 451-2

гранично ниво ≤ 30% задържано
количество върху сито 0,090 mm,
съгласно т.4.3.1 от БДС EN
14227-4

ниво (mm)

БДС EN 196-3

гранично ниво: разширението
трябва да е ≤ 10 mm, съгласно
т.4.3.2 от БДС EN 14227-4

Обемопостоянство*
Изпитва се само при свободен
калциев оксид ≥1,5%
Съдържание на вода
(за суха пепел)
Пуцоланова активност *

Варосъдържаща летлива пепел
Зърнометричен състав

Обемопостоянство
при смес от
30% (пепел)/70%(цимент)

С Т Р.
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гранично ниво ≥ 5%,
съгласно т.4.3.3 от БДС EN
14227-4
ниво (% по маса)
БДС EN ISO 17892-1
гранично ниво ≤ 1%,
съгласно т.4.3.4 от БДС EN
14227-4
Хидравлична активност*
ниво (МРа)
БДС EN 196-1
декларирано ниво, съгласно
т.4.3.5 от БДС EN 14227-4
или гранично ниво съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта
*Ако се изисква от техническата спецификация (инвестиционния проект) на възложителя на обекта.

10.5. Стабилизации с хидравлично
изискванията на БДС EN 14227-5
Характеристика

БДС EN 197-1
БДС EN 196-2

свързващо

Начин на деклариране
на характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)

вещество

Метод за изпитване/
изчисление

пътища

съгласно

Изисквания за деклариране/
гранично ниво
смес от вид 1÷4, съгласно т.6 от
БДС EN 14227-5

Вид на сместа
Изисквания към състава
Зърнометрия на сместа от скални
материали и свързващо вещество

за

ниво (означение 0/D, mm)

декларирано ниво

-смес от вид 1

ниво (% преминали
количества по маса)

- смес от вид 2

категория по
зърнометричен състав

- смес от вид 3

ниво (% преминали
количества по маса)

гранично ниво, съгласно т.6.1.3.2,
фиг.1, таблица 2 от БДС EN
14227-5

- смес от вид 4

ниво (% преминали
количества по маса)

декларирано ниво, съгласно
т.6.1.4 на БДС EN 14227-5
декларирано ниво,
съгласно т.6.2 от БДС EN 14227-5
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво,
съгласно т.6.3 от БДС EN 14227-5
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирани нива, съгласно т.6.3
от БДС EN 14227-5 или
техническа спецификация на
възложителя на обекта

Оптимално водно съдържание

БДС EN 933-1

ниво (% ±……..)

БДС EN 13286-2
(или EN 13286- 1, 3, 4, 5)

ниво (Мg/m3)

БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286- 1, 3,
4, 5)

Максимална плътност на скелета

Пропорции на сместа

гранични нива, съгласно т.6.1.1
от БДС EN 14227-5

нива (% изразени от
масата на цялата смес
(суха) за всички съставни
материали)

процедура за проектиране
на състава съгласно
техническа спецификация

декларирана категория по
зърнометричен състав, съгласно
т. 6.1.2.2 Таблица 1 от БДС EN
14227-5, категория G1 или G2

Изисквания към прясната смес

Степен на уплътняване –
само за стабилизация от вид 2

ниво С

Приложение А от
БДС EN14227-5

категория IРI (%)

БДС EN 13286-47

Показател
за
незабавна
носимоспособност на сместа
- за смес от вид 2 - 0/10

гранично ниво С ≥0,80
съгласно т.6.4.1 от БДС EN
14227-5

гранична категория min IPI50,
съгласно т.6.4.2 от БДС EN
14227-5
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- за смес от вид 3 и когато се
изисква за смес 4
Период на обработваемост

ниво (h, min)

БДС EN 13286-45

Изисквания за класификация по механичните показатели*
Якост на натиск, min R c

или
Якост на опън R t
и
Модул на еластичност E

Клас С
(MPa)

БДС EN
13286-41
(изготвяне на пробните
тела съгласно
БДС EN 13286-50÷53)

категория Т
(Клас R t и E в MРa)

БДС EN 13286-40

категория I

БДС EN
13286-41

ниво (%)

мразоустойчивостта
трябва да се определи в
съответствие с
разписанията, валидни за
мястото на употреба и в
зависимост от
изискванията на
техническата
спецификация на обекта

БДС EN 13286-43

Допълнителни изисквания**
Якост след потапяне във вода

Мразоустойчивост

С Т Р. 6 5
декларирана категория IPI от
таблица 3 от БДС EN 14227-5
или техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво съгласно
т. 6.4.3 от БДС EN 14227-5,
или гранично ниво съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта
деклариран клас С, съгласно
т.7.2, таблица 4 от БДС EN
14227-5 за посочен метод на
изготвяне на пробните тела или
гранични нива за якост на натиск
съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирана категория Т,
съгласно т.7.3 от БДС EN 14227-5
(за посочен метод на изготвяне
на пробните тела съгласно EN
13286-50÷53) или гранична
категория съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирана категория,
съгласно т.8.1, таблица 5 от БДС
EN 14227-5 или
гранична категория съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирано ниво,
съгласно т.8.2 от БДС EN 14227-5
или техническа спецификация на
възложителя на обекта

* Както се изисква от инвестиционния проект.
** Ако се изисква от техническата спецификация (инвестиционния проект).

10.6.

Хидравлично стабилизирани почви съгласно изискванията на БДС EN 14227-15
Характеристика

Изисквания към състава
Зърнометрия на почвата

Съдържание, зърнометрия и
носимоспособност на почвата**
Пропорции на сместа

Максимална плътност на скелета

Начин на деклариране
на характеристиката
клас/ниво/описание
(единица мярка)

Метод за изпитване/
изчисление

Изисквания за деклариране/
гранично ниво

категория S

БДС ЕN 933-1

декларирана категория,
съгласно т.5.6, таблица 1 от БДС
EN 14227-15

нива

гранични нива, съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

нива (% изразени от
масата на цялата смес
(суха) за всички съставни
материали)

процедура за проектиране
на състава съгласно
техническа спецификация

декларирани нива, съгласно т.6.2
от БДС EN 14227-15 или
техническа спецификация на
възложителя на обекта

ниво (Мg/m3)

БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286-3, 4,
5)

декларирано ниво, съгласно т.6.2
от БДС EN 14227-15 или
техническа спецификация на
възложителя на обекта

С Т Р.
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Изисквания към прясната смес
Водно съдържание

категория W

БДС EN 13286-2
(или БДС EN 13286- 3, 4,
5)

Степен на пулверизация

категория Р

БДС EN 13286-48

Показател
за
носимоспособност

незабавна

категория IРI (%)

БДС EN 13286-47

Стойност
състояние**

влажното

категория MCV

БДС EN 13286-46

ниво (h, min)

БДС EN 13286-45

на

Период на обработваемост

Изисквания за класификация по механичните показатели*
Калифорнийски показател за
категория CBR (%)
носимоспособност (CBR)

или
Якост на натиск min R c за почви

Или
Якост на опън R t
и

декларирана категория CBR,
съгласно т.8.2, таблица 6 от БДС
EN 14227-15 или гранично ниво/
категория CBR, съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

клас С (MPa)

БДС EN 13286 - 41
БДС EN 13286 – 50, 51,
52, 53
(изготвяне на пробни тела)

категория Т
(Клас R t и E в MРa)

БДС EN 13286-40

деклариран клас С, съгласно
т.8.3, Таблица 7 от БДС EN
14227-15 за посочен метод на
изготвяне на пробните тела или
граничен клас, съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта
декларирана категория Т,
съгласно т.8.4 от БДС EN 1422715 (за посочен метод на
изготвяне на пробните тела
съгласно EN 13286-50, 51, 52 и
53) или гранична категория
съгласно техническа
спецификация за обекта

категория I

БДС EN 13286- 41

категория LS (mm)

БДС EN 13286-47

декларирана категория LS,
съгласно т.9.1.3, таблица 9 от
БДС EN 14227-15, или гранична
категория, съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта

Gv, (%)

БДС EN 13286-49

гранично ниво ≤ 5 %,
съгласно т.9.1.4 от БДС EN
14227-15 или съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

БДС EN 13286-43

Допълнителни изисквания**
Водоустойчивост:

или
Линейно набъбване след
накисване във вода
или
Обемно набъбване след
накисване във вода

декларирана категория W,
съгласно т.7.1, таблица 2 от БДС
EN 14227-15 или техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирана категория Р,
съгласно т.7.2, таблица 3 от БДС
EN 14227-15 или техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирана категория IРI,
съгласно т.7.3, таблица 4 от БДС
EN 14227-15 или техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирана категория MCV,
съгласно т. 7.4, таблица 5 от БДС
EN 14227-15 или техническа
спецификация на възложителя на
обекта
декларирано ниво, съгласно
т. 7.5 от БДС EN 14227-15 или
техническа спецификация на
възложителя на обекта

БДС EN 13286-47

Модул на еластичност E

Якост след потапяне във вода
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декларирана категория I,
съгласно т.9.1.2, таблица 8 от
БДС EN 14227-15, или гранична
категория, съгласно техническа
спецификация на възложителя на
обекта
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Якост за директния
технологичен транспорт
Мразоустойчивост

ВЕСТНИК
БДС EN 13286-41

ниво (МРа)
ниво

мразоустойчивостта
трябва да се определи в
съответствие с
разписанията, валидни за
мястото на употреба и в
зависимост от
изискванията на
техническата
спецификация на обекта

С Т Р. 6 7
декларирано ниво, съгласно
т.9.2 от БДС EN 14227-15
декларирано ниво, съгласно
т.9.3 от БДС EN 14227-15 или
гранично ниво, съгласно
техническа спецификация на
възложителя на обекта

* Както се изисква от инвестиционния проект.
** Ако се изисква от техническата спецификация (инвестиционния проект).

11. Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките на предварително изготвени бетонни и стоманобетонни траверси
и опори в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките на предварително изготвени бетонни траверси и опори съгласно
изискванията на серията стандарти БДС EN 13230, части 1, 2, 3, 4 и 5
Характеристика
1
Якост на натиск на бетона
Армировъчна стомана (за стоманобетонни
елементи)
диаметър
-

якост на опън и граница на провлачане

Стомана за предварително напрягане (при
предварително напрегнати траверси и опори)
диаметър
-

якост на опън
относително удължение

Начин на
деклариране
клас/ниво/
описание
(изм.единица)
2
клас

ниво (mm)
клас

ниво (mm)

Метод за изпитване/
определяне
3
БДС ЕN 12390-3

4
граничен клас ≥
С45/55, съгласно
БДС ЕN 206

Общоприети методи за
измерване
БДС EN ISO
15630-1

декларирано ниво

Общоприети методи за
измерване

декларирано ниво

ниво (МРа)
ниво (%)

Изискване за
деклариране/
гранично ниво

БДС EN ISO
15630-3

деклариран клас по
БДС 9252, таблица 4
БДС 4758, таблица 2

гранично ниво
съгласно prEN
10138-2

Свързващ профил (за двублокови траверси)
1.

геометрични характеристики
(описание, размери) *

2.

химичeн състав *

3.

механични характеристики:
- условна граница на провлачане
при 0,2% деформация
- якост на опън
- относително удължение
- твърдост по Бринел (HBW)

4.

Външен вид

Геометрични размери и допустими отклонения

ниво (описание,
mm)

Общоприети методи за
измерване

декларирано ниво по
БДС EN 13230-3,
т.5.3 и т.6
гранично ниво
съгласно БДС EN
13230-3, т.5.2.1

ниво (MPa)

БДС EN ISO 6892-1*

ниво (MPa)
ниво (%)
-

БДС EN ISO 6892-1*
БДС EN ISO 6892-1*
БДС EN ISO 6506-1 *

гранични нива,
съгласно
БДС EN 13230-3,
т.5.2.2

ниво (%)

ниво
(описание,
mm)

визуално,
общоприети методи за
измерване
общоприети методи за

гранично допустими
дефекти, съгласно
БДС EN 13230-3,
т.5.4
декларирано ниво:

С Т Р.
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на:
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ВЕСТНИК

- траверси

ниво (mm)

- опори

ниво (mm)

Характеристики на повърхността на траверсите
(външен вид, шупли, оронване по ъгли и ръбове и
др.)
Механични характеристики на траверсите:
1.
проектен огъващ момент в релсовото
сечение
-

за моноблокови траверси

-

за двублокови траверси

2.

описание, брой, mm

ниво
(kNm)
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измерване, съгласно
Приложение D на
БДС EN 13230-1

Визуално и общоприети
методи за измерване

БДС EN 13230-1,
табл. 1
БДС EN 13230-4,
т.4.3
описание, съгласно
БДС EN 13230-1,
т.6.3

БДС ЕN 13230-2

гранично ниво ≥ 21

БДС ЕN 13230-3

декларирано ниво

Проектен отрицателен огъващ момент
в средното сечение

-

само за моноблокови траверси

-

за опори

3.

ниво
(kNm)

БДС ЕN 13230-2

гранично ниво ≥ 13

БДС ЕN 13230-4

декларирано ниво

БДС ЕN 13230-2

декларирано ниво

БДС ЕN 13230-4

декларирано ниво

Проектен положителен огъващ
момент в средното сечение
-

само за моноблокови траверси
(ако се изисква от клиента)

-

за опори

4.

ниво
(kNm)

Коефициенти при:
-

статично натоварване

-

динамично натоварване

-

умора (само за предварително
напреганти моноблокови травесри и
опори, ако се изисква)

Дълготрайност на траверсите
1. тип цимент

K1s = 1,8; K2s = 2,2
-

-

K1d = 1,5; K2d = 2,0
K3 = 2,0

тип

*

CEM I

ниво (kg/m3)

**

гранично ниво > 300

-

**

< 0,45

2.

количество на цимент в бетона

3.

водоциментно отношение

4.

съдържание на разтворим SiO2 в
добавъчните материали

ниво (mmol/dm3)

БДС 14851 *

гранично ниво ≤ 50

5.

съдържание на хлориди в бетона

клас

БДС EN 206

6.

дебелина на бетонното покритие на
армировката

граничен клас ≤ Cl
0,2 (за
предварително
напрегнати
елементи)
граничен клас Cl ≤
0,4 (за
стоманобетонни
елементи)
декларирано ниво по
БДС EN 132301:2016, т.6.1.2

7.

мразоустойчивост на бетона

ниво (mm)

клас

Общоприети методи за
измерване **
БДС ЕN 206/NА

граничен клас ≥
Cfr150, съгласно
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С Т Р. 6 9
БДС ЕN 206/NА

8.

абсорбция на вода

ниво (%)

Приложение С
БДС EN 13230-1

декларирано ниво по
БДС EN 13230-1

* Характеристиката се оценява по документи, предоставени от производителите на съставния материал.
** Оценява се съответствието на проектните стойности с изискванията на БДС EN 13230-1/националните изисквания.

12. Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките на продукти от стомана в зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на
характеристиките на продукти от стомана - горещовалцувани, студеноформувани или
произведени по друг начин листове, ленти, профили и тръби, съгласно изискванията на
БДС EN 10111, БДС EN 10130, БДС EN 10162, БДС EN 10305-1, БДС EN 10305-2, БДС EN
10305-3, БДС EN 10305-5.
Характеристика

1
Геометрични размери и
допустими отклонения

Начин на деклариране
на показателя
клас/ниво/описание
(единица мярка)
2
ниво (mm)

Метод за изпитване/
определяне

Изискване за деклариране*/
гранично ниво

4
декларирано ниво
съгласно:
БДС EN 10051
БДС EN 10131
БДС EN 10162 т. 7.3, т. 7.4
БДС EN 10305-1 т. 8.5
БДС EN 10305-2 т. 8.5
БДС EN 10305-3 т. 8.5
БДС EN 10305-5 т. 8.5
форма
описание
описание
Относително удължение, A5
ниво (%)
БДС EN ISO 6892-1
гранично ниво съгласно:
ниво (MРa)
БДС EN 10111 табл.1
Якост на опън, Rm
ниво (MРa)
БДС EN 10130 табл.2
Граница на провлачане,Rе
БДС EN 10162 т. 7.1
БДС EN 10305-1 т. 8.3
БДС EN 10305-2 т. 8.3
БДС EN 10305-3 т. 8.3
БДС EN 10305-5 т. 8.3
Заваряемост/
ниво (%)
спектрален анализ
гранично ниво съгласно:
химичен състав **
БДС EN 10111 табл.1
БДС EN 10130 табл.2
БДС EN 10162 т.5
БДС EN 10305-1 т. 8.2
БДС EN 10305-2 т. 8.2
БДС EN 10305-3 т. 8.2
БДС EN 10305-5 т. 8.2
* Производителят декларира марката на изходната стомана съгласно приложимия европейски стандарт.
** За определяне на типа може да се използват резултати от изпитвания на производителя на изходната стомана, дадени в
документа от контрол съгласно БДС ЕN 10204.
3
методи за измерване
съгласно приложимия
продуктов стандарт

13. Национални изисквания за определяне и деклариране на постоянството на
експлоатационните показатели на системи/комплекти за хидроизолации, полагани в
течно състояние на строителни съоръжения (мостове и виадукти) с бетонна основа в
зависимост от предвидената употреба
Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на
експлоатационните показатели на течни хидроизолационни системи на строителни

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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съоръжения (мостове и виадукти) с бетонна основа, съгласно изискванията на ЕТАG 033

Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на експлоатационните
показатели
на течни
хидроизолационни
системи
на строителни
(мостове и виадукти) с
„Ръководство
за европейско
техническо
одобрение
на течно съоръжения
полагани хидроизолационни
бетонна основа съгласно изискванията на ЕТАG 033 „Ръководство за европейско техническо одобрение
на
течно полагани
хидроизолационни комплекти за мостове“
комплекти
за мостове“
Съществена характеристика

1
Дебелина на сухия слой
Якост на сцепление при натоварване на
опън – при стоманобетонна основа
Съпротивление на динамично водно
налягане
Способност за премостване на пукнатини
– само за бетонни и стоманобетонни
мостове
Якост на срязване (с асфалтобетон)
Водопоглъщане
Устойчивост на проникване на хлорни
йони

Начин на
деклариране на
експлоатационния
показател
клас/ниво/ описание
(единица мярка)

Метод на изпитване/
определяне

Изискване за деклариране гранично/ декларирано
ниво/клас

2

3

4

ниво (mm)

БДС ЕN ISO 2808

декларирано ниво

ниво (N/mm2)

БДС ЕN 13596
ETAG 033, т.5.1.1

гранично ниво ≥ 1

издържа/
не издържа

БДС ЕN 14694

издържа

ниво (°С)

БДС ЕN 14224
ETAG 033, т.5.1.1.2

гранично ниво ≤ - 10

ниво (N/mm2)

БДС ЕN 13653
ETAG 033, т.5.1.4.2

гранично ниво ≥ 0,4

ниво (% по маса)

БДС ЕN 14223

гранично ниво ≤ 2

ниво (%)

EOTA TR 022/2007
ETAG 033, т.5.1.1.3

гранично ниво ≤ 0,04

Забележка. Забранява се полагане на шлайфан бетон като основа на течните хидроизолации.

Изпълнението на националните изисквания
придобиване и отнемане на правото да упражИзпълнението
се удостоверява
със: Комисията за финансов
се удостоверява
със: на националните изисквания няват
такава дейност
– декларация за експлоатационни показатели,
надзор реши:
- декларация
за експлоатационни
показатели,
системата/комплекта
има
издадена
когато
за системата/комплекта
има
издадена когато за
Признава
придобитата от
Радостин
Тошков
ЕТО и е нанесена СЕ маркировка, или
Бакърджиев квалификация, отговаряща на изЕТО
и е нанесена
маркировка, или
– декларация
за СЕ
характеристиките
на строиискванията, включени в тематичния обхват на
телния продукт, когато системата/комплектът
изпита за когато
придобиване
на право за упражняване
- декларация за характеристиките на строителния продукт,
системата/комплектът
е
е оценен за съответствие с националните изисна дейност като инвестиционен консултант.
квания по реда на чл. 14 от Наредба № РД-02основание
ал. 3 от№Закона
оценен за съответствие с националните изисквания поНа
реда
на чл. 14чл.от13,
Наредба
РД-02-за Ко20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на
мисията за финансов надзор решението може да
строителни
продукти
в строежите
Република
обжалвано
пред Върховния
администрати20-1 от 2015
г. за условията
и на
реда
за влагане набъде
строителни
продукти
в строежите
на
България.“
вен съд на Република България в 14-дневен срок
ЗаповедтаБългария.“
да се публикува на електронната
Република
от съобщаването му, което не спира неговото
страница на Министерството на регионалното
изпълнение.
развитиеЗаповедта
и благоустройството.
да се публикува на електронната страница на Министерството на
Председател:
Контрола по изпълнение на заповедта възК. Караиванова
лагам
на г-жа развитие
Малина Крумова
– заместникрегионалното
и благоустройството.
6123
министър на регионалното развитие и благоКонтрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Малина Крумова –
устройството.
Министър:
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството.
Н. Нанков
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
6155
ЗАПОВЕД № РД-16-11
от 26 юли 2017 г.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
На
основание
чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откриМинистър:
НАДЗОР
вам производство по създаване на кадастрална
РЕШЕНИЕ № 1101-ИК
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
от 7 август 2017 г.
територии
в землищата
на с. Априлци, с. ГелемеНиколай
Нанков
ново, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Овчеполци,
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Тоот 2003 г. за изискванията, на които трябва да
поли дол, с. Цар Асен, с. Черногорово, община
отговарят
физическите лица, които по договор
6155
Пазарджик, област Пазарджик.
непосредствено извършват сделки с финансови
1. Правоспособното лице, на което се възлага
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
изработването на кадастралната карта и кадас-
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тралните регистри, е „Консултантска агенция
Модекс“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 201 от 14.05.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пазарджик, Община Пазарджик
и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6128
ЗАПОВЕД № РД-18-143
от 26 юли 2017 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, Решение
№ 603 от 31.07.2015 г. на А дминистративния
съд – София област, постановено по адм. дело
№ 607/2014 г., одобрявам кадастралната карта
и кадастралните регистри за поземлен имот с
идентификатор 05815.302.1099, Ботевград, община
Ботевград, област София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
На основание чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6133
ЗАПОВЕД № РД-18-144
от 26 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Устина, община „Родопи“,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6134
ЗАПОВЕД № РД-18-145
от 26 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
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землището на с. Драгор, община Пазарджик,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6135
ЗАПОВЕД № РД-18-146
от 26 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Братово, община Бу ргас,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6136
ЗАПОВЕД № РД-18-147
от 26 юли 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ягодово, община „Родопи“,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6137
ЗАПОВЕД № РД-16-12
от 1 август 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бойково, с. Брестовица,
с. Златитрап, с. Кадиево, с. Лилково, с. Оризари,
с. Ситово, с. Скобелево, с. Устина, с. Цалапица
и с. Чурен, община „Родопи“, област Пловдив.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Сървей груп“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пловдив, Община „Родопи“ и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
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длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6129
ЗАПОВЕД № РД-16-13
от 1 август 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Буковлък, с. Върбица,
с. Гривица, с. Опанец, с. Пелишат, с. Радишево
и с. Тученица, община Плевен, област Плевен.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри са „Родон“ – ЕООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-5 от 31.01.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, и „Янки“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 483
от 25.06.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Плевен, Община Плевен и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6130
ЗАПОВЕД № РД-16-14
от 1 август 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Каменар, община
Варна, с. Разделна, община Белослав, с. Господиново и с. Дюлино, община Бяла, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ИГЕО“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна, и в съответните общини
и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на тери-
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торията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6131
ЗАПОВЕД № РД-16-15
от 1 август 2017 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните
територии в землищата на с. Ново Паничарево,
с. Писменово и с. Ясна поляна, община Приморско, с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже
войвода, с. Крушевец и с. Равна гора, община
Созопол, област Бургас.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „ИГЕО“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас, и в съответните общини
и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6132
ЗАПОВЕД № РД-18-148
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дедец, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6138
ЗАПОВЕД № РД-18-149
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Гелеменово, община Пазарджик,
област Пазарджик.
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Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6139
ЗАПОВЕД № РД-18-150
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Говедаре, община Пазарджик,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6140
ЗАПОВЕД № РД-18-151
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Алеко Константиново, община
Пазарджик, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6141
ЗАПОВЕД № РД-18-152
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Коиловци, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6142
ЗАПОВЕД № РД-18-153
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
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рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Бохот, община Плевен, област
Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6143
ЗАПОВЕД № РД-18-154
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Николаево, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6144
ЗАПОВЕД № РД-18-155
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Къртожабене, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6145
ЗАПОВЕД № РД-18-156
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Беглеж, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6146
ЗАПОВЕД № РД-18-157
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
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изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дисевица, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6147
ЗАПОВЕД № РД-18-158
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Пелишат, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6148
ЗАПОВЕД № РД-18-159
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Тученица, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6149
ЗАПОВЕД № РД-18-160
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Търнене, община Плевен,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6150
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ЗАПОВЕД № РД-18-161
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Храбрино, община „Родопи“,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6151
ЗАПОВЕД № РД-18-162
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Крумово, община „Родопи“,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6152
ЗАПОВЕД № РД-18-163
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Извор, община „Родопи“,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6153
ЗАПОВЕД № РД-18-164
от 1 август 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дедово, община „Родопи“,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
6154
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ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 453
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Брезник, одобрява процедирани я
ПУП – ПП за трасе и сервитут на захранващ
кабел 20 kV, преминаващ през ПИ № 145012,
част от отдел 155, подотдел „х“, в землището
на с. Станьовци с площ 343 м 2 и ПИ № 000105,
000103, 000104, 000092 без промяна на предназначението, за полагане на захранващ кабел 20 kV.
Председател:
В. Младенова
6057

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 730-3
от 26 и 27 юли 2017 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА, чл. 16, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и
по доклад на кмета на община Варна с рег.
№ РД17012880ВН от 4.07.2017 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява окончателен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2
от Правилата и нормативите за прилагане на
общия устройствен план на Община Варна в
обхват: ул. Девня – Промишлена зона Запад – II
част (Индекс 3BIII/A) от проект „Подкрепа
за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна“,
при граници: на север – път с идентификатор
10135.4044.93; на запад – път ПИ с идентификатор 72709.105.31; на юг – до продължението
на ул. Девня; на изток – строителна граница
на ЗПЗ, ведно със специализираните схеми,
съгласно чл. 108, ал. 2 ЗУТ.
Председател:
Т. Балабанов
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ване на ценната едроразмерна растителност
и по доклад на кмета на община Варна с рег.
№ АУ224738ПР_011ВН от 4.07.2017 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за УПИ XVI-20
„за жилищно строителство“, УПИ XVII-19 „за
ж илищно ст роителство“, У ПИ X V III-18 „за
жилищно строителство“, УПИ XIX-17 „за жилищно строителство“, УПИ ХХ-21 „за жилищно
ст роителство“ и У ПИ X XI-16 „за ж илищно
строителство“, кв. 50а, по плана на кв. Виница;
УПИ I-10 „за жилищно строителство“, УПИ II12 „за жилищно строителство“, УПИ III-24 „за
жилищно строителство“, УПИ IV-15 „жилищно
строителство“, УПИ V-26 „за жилищно строителство“, УПИ VI-25 „за жилищно строителство“,
УПИ VII-7 „за жилищно строителство“, УПИ
VIII-28 „за жилищно строителство“, УПИ IX33 „за жилищно строителство“, УПИ Х-9 „за
обществено обслужване“, УПИ XI-8 „за жилищно строителство“, кв. 95; УПИ II-29, 1276
„за жилищно строителство“, УПИ III-30, 1361
„за жилищно строителство“, УПИ IV-31 „за жилищно строителство“, УПИ V-27 „за жилищно
строителство“, УПИ VI-5 „за жилищно строителство“, УПИ VII-28 „за жилищно строителство“,
УПИ VIII-7 „за жилищно строителство“, кв. 227;
УПИ XXXVI „за трафопост“, кв. 168, улична
регулация от о.т. 31 до о.т. 29, от о.т. 1621 до
о.т. 35, от о.т. 653 до о.т. 28 и от о.т. 450 до о.т.
31 по плана на селищно образувание „Ваялар“,
селищно образувание „Траката“, селищно образувание „Горна Трака“, гр. Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване с жалба в
два еднообразни екземпляра чрез Общинския
с ъве т – г р. Варна, п ред А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Варна.
Председател:
Т. Балабанов
6157

6156

ОБЩИНА С. НОВО СЕЛО,
ОБЛАСТ ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 734-3
от 26 и 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 124а, ал. 5 и 7, чл. 12, чл. 16,
ал. 1 при условията на чл. 103, ал. 6 и задание
по чл. 125 ЗУТ при съобразяване с влезлия в
сила план за улична регулация на селищно
образувание „Траката, Горна Трака, Ваялар“,
одобрен с Решение № 551-6(10) от 26 и 27.07.2011 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, при спазване
на действащата нормативна уредба за устройство на територията, общия устройствен план
на община Варна с Правилата и нормативите
за прилагането му, Специфичните правила и
нормативи към окончателния проект за общ
устройствен план на община Варна, при запаз-

РЕШЕНИЕ № 11
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ново
село, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП на кв. 60
и кв. 61 по плана на с. Ново село, община Ново
село, област Видин, съгласно приложената скица.
2. Възлага на кмета на община Ново село
да извърши необходимите действия по реда на
чл. 129, ал. 1 и чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Керанов
6059
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РЕШЕНИЕ № 12
от 27 юли 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ново
село, реши:
1. Одобрява изменение на ПУП на кв. 5,
парцел XI по плана на с. Неговановци, община
Ново село, област Видин, съгласно приложената
скица.
2. Възлага на кмета на община Ново село
да извърши необходимите действия по реда на
чл. 129, ал. 1 и чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Керанов
6060
69. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане
на недвижим имот № С170016-091-0000339 от
1.08.2017 г. възлага на Светлана Васкова Назърова,
Пловдив, ул. Даме Груев № 60, ет. 6, ап. 67, следния недвижим имот: търговски обект (магазин),
КИД 56784.530.1539.1.11, магазин за промишлени стоки № 1, разположен на първи (партерен)
етаж – кота 0,00, състоящ се от търговска зала,
склад, преддверие и санитарен възел, с площ
29,13 кв. м, намиращ се в Пловдив, ул. Кичево
№ 80, с граници: ул. Кичево, калкан, гараж № 1,
преддверие и стълбищна клетка и магазин за
промишлени стоки № 2, както и 4,308 % идеални
части от общите части на сградата (равняващи
се на 9,76 кв. м от РЗП на общите части на сградата), с данъчна оценка за 2017 г. – 38 640,80 лв.,
за сумата 24 000 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на посоченото постановление.
6064
747. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за
професори по: професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата,
научна специалност „Социология (социология на
конфликтите)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност)“ – един; доценти
по: професионално направление 3.3. Политически науки, научна специалност „Политология
(международни отношения: европейска политика
на България)“ – един; професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Финансово
право“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО (международен маркетинг)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Световно стопанство и
МИО (международен бизнес – глобални вериги
за доставка)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(счетоводна отчетност)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (банково дело и парична теория и парична
политика)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Финан-
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си, парично обръщение, кредит и застраховка
(корпоративни финанси и инвестиции)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „История на икономическите
теории“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Политическа
икономия (микроикономика и макроикономика)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (стопанска логистика, управление на
качеството в логистиката)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (икономика на отбраната)“ – един; главни асистенти по: професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, научна специалност „Социология (икономическа социология)“ – един;
професионално направление 3.3. Политически
науки, научна специалност „Политология“ – един;
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един;
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление (управление на промените и основи
на управлението)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Световно стопанство и МИО (международен
мениджмънт и финанси)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Световно стопанство и МИО (международни
финанси)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност (счетоводна отчетност във финансовия
сектор)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
управление (иновации в бизнеса и икономика
на предприятието)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (управление на риска
и иновации в бизнеса)“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Маркетинг“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Политическа
икономия (микроикономика и макроикономика)“ – двама; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Статистика и
демография (статистически анализ със статистически софтуер)“ – един, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети
и конкурси“ при УНСС – София, кабинет 2038,
тел. 02/81-95-390.
6050
42. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“ – един за нуждите
на преподаването в специалност „Зъботехник“
на Медицинския колеж „Йорданка Филаретова“,
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със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Прием на документи – в деканата на
Факултета по дентална медицина, бул. Св. Георги
Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до
14 ч., тел. 02/952 22 10.
6065
45. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по хирургия на база
УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1,
канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ
„Александровска“, тел. 02/923-05-40.
6159
45а. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите
на Катедрата по ортопедия и травматология на
база Клиника по ортопедия и травматология
към УМБАЛ „Света Анна“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1614, бул. Н. Петков № 56, технически секретар на катедрата – д-р Р. Кехайов,
тел. 02/818-16-21.
6160
45б. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по патофизиология
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2, ет. 4, стая 456, тел. 02/917-26-37.
6161
45в. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
професор в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Офталмология“ за нуждите на Катедрата по
офталмология на база Клиника по очни болести
към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски
№ 1, канцелария на Катедрата по офталмология,
УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/923-02-34.
6162
45г. – Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление
7.1. Медицина и научна специалност „Клинична
лаборатория“ за нуждите на Медицинския колеж
„Йорданка Филаретова“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ет. 1, кабинет № 103, тел. 02/915-46-26.
6163
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514. – Техническият университет – Габрово,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, специалност „Индустриална електроника“ – един, със срок 2 месеца от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Справки и документи: ТУ – Габрово, ул. Х. Димитър 4, ректорат, „Научно развитие“, стая 3209,
тел. 066/827-238.
6094
209. – 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 3.7. Администрация и управление,
научна специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство
(здравен мениджмънт)“ – 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.
6066

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Ловеч, против чл. 21,
ал. 4, чл. 22, т. 1 и 4, чл. 24, ал. 2, чл. 26, ал. 2,
чл. 27, т. 1 и 3, чл. 28, ал. 1, т. 2, 4 и 5, чл. 29,
ал. 2, раздел ІV (чл. 31 – 34), чл. 65, 66 и 67 от
Наредбата за управление на общинските пътища
на община Луковит, по който е образувано адм.
д. № 256/2017 г. по описа на Административния
съд – Ловеч.
6239
Административният съд – Плевен, VІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 410/2017 г. по описа на съда с
жалбоподател Велико Йорданов Мичев от Плевен
по оспорване на Заповед № РД-09-89 от 18.04.2017 г.
на кмета на община Долна Митрополия, с която
е одобрен ПУП – ПРЗ в кв. 33, УПИ ХV, в частта
по т. 1, с която се създават вътрешни регулационни
линии в УПИ ХV и се образуват пет нови УПИ с
лице към улица от о.к. 205 до о.к. 321 и площ по
отношение на УПИ ХV-952: 23,37 м и 700 кв. м,
и УПИ ХL-1029: 7 м и 494 кв. м; в частта по т. 2,
с която се урегулира територията с конкретно
предназначение „Зона за обществено обслужване“
по отношение на УПИ ХV-952 – „За магазини“, и
УПИ ХL-1029 – „За автодиагностика и магазин за
авточасти“; в частта по т. 3, касаеща УПИ ХV-952 и
УПИ ХL-1029 за начина и характера на основното
застрояване – „свързано“ и „ниско“, както и по отношение предвидената улица-тупик за обслужване
на УПИ ХL-1029. Заинтересованите лица могат да
се конституират като ответници в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявления до съда, които да съдържат: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и
ел. адрес, ако има такъв, за българските граждани;
2. трите имена и личния номер за чужденец и
адреса, заявен в съответната администрация, тел.,
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факс и ел. адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и ел. адрес; 4. номер на делото; 5.
акта, който се оспорва, и органа, който го е издал;
6. изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се
прилагат писмени доказателства, удостоверяващи
качеството на заинтересовано лице на заявителя.
6257
Софийският градски съд, гражданско отделение,
І ГО, 11 състав, съобщава, че е образувано гр. д.
№ 10339/2012 г. с правно основание чл. 45 ЗЗД,
заведено от Нася Стойчева Ненова със съдебен
адрес: София, ул. Марко Балабанов № 4а, вх. Б, ет.
3 – 5, адвокатско дружество „Доковска, Атанасов и
съдружници“, чрез адв. Пламен Ялнъзов и Георги
Н. Атанасов, САК, срещу Харб Абер Дербал, Джума
Абдулах Ал-Мишри, Салим Джума Салим, Абделмаджид Ал-Шол, Мустафа Талаха, Абдел Ал-Наас,
Осама Шаабан Мохамед, Мустафа Рамадан, Мохамед Ал-Харари, Абдул Хафид, Ахмед Ел-Хароби
и Муса Исмаил Абу-Сабия – всички граждани на
Либийската арабска джамахирия и служители на
Главно следствено управление на Либия – ответници по горепосоченото дело, които да се явят в
открито съдебно заседание в Софийския градски
съд, което е насрочено за 20.02.2018 г. от 13,30 ч.
6212
Софийският районен съд по гр. д. № 10155/2017 г.
призовава в 2-седмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението Шади Имад
Ел Асал, гражданин на Ливан, с неизвестен адрес
в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84
състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получи препис от исковата молба и приложенията,
подадена от Цветанка Иванова Ел Асал, с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК. В случай че не се яви,
за да получи съдебните книжа в указания срок,
съдът ще му назначи особен представител.
6214
Софийският градски съд обявява неплатежоспособността на Фондация „Радио Нова Европа“,
рег. по ф. д. № 12246/1999 г. по описа на СГС, и
определя началната є дата – 31.12.2014 г. Открива
производство по несъстоятелност на длъжника. Допуска обезпечение чрез налагане на обща възбрана
и запор върху имуществото на длъжника. Назначава
за временен синдик на длъжника Боривой Ангелов Миланов и определя възнаграждението му в
размер 600 лв. месечно от датата на встъпването
му в изпълнение на задълженията до настъпване
на законна причина за изменение на размера на
възнаграждението. Определя срок за встъпване в
длъжност на синдика до три дни считано от датата
на получаване на препис от настоящото решение.
Свиква първо събрание на кредиторите на Фондация „Радио Нова Европа“ на 12.09.2017 г. от 10
ч. в Съдебната палата, София, бул. Витоша № 2,
в залата за провеждане на съдебните заседания
на VІ-8 състав, търговско отделение, с дневен ред:
1. изслушване доклада на временния синдик по
чл. 668, т. 3 ТЗ; 2. избор на постоянен синдик и
определяне на възнаграждението му; 3. избор на
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комитет на кредиторите. Указва на кредиторите на
Фондация „Радио Нова Европа“ в едномесечен срок
от вписването на настоящото решение в книгата по
чл. 634в ТЗ да внесат по сметката на СГС сумата
3000 лв. – начални разноски в производството, и в
същия срок да представят по делото доказателства,
удостоверяващи плащането. Указва на кредиторите
и на длъжника, че ако в определения от съда срок
необходимата за посрещане на началните разноски
сума не бъде привнесена и не бъдат представени
по делото доказателства за това, производството
по несъстоятелност на длъжника ще бъде спряно
и ако в течение на една година не бъде открито
достатъчно имущество или ако не се депозира
необходимата сума за предплащане на разноски,
ще бъде постановено прекратяване на длъжника и
заличаване на длъжника от регистъра. Указва на
кредиторите, че предплатените по реда на чл. 629б
и 632 ТЗ суми следва да им бъдат възстановени
незабавно, щом масата на несъстоятелността се
увеличи достатъчно. Отхвърля искането на молителя – НАП, за откриване на производство по
несъстоятелност на фондацията и обявяването є в
несъстоятелност в хипотезата на чл. 630, ал. 2 ТЗ.
Оставя без разглеждане искането на молителя НАП
за откриване на производство по несъстоятелност
на фондацията поради свръхзадлъжнялост. Осъжда
Фондация „Радио Нова Европа“ да заплати на НАП
сумата 1300 лв. – разноски по делото. Решението
подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
6235
Софийският градски съд на основание чл. 17,
ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. № 492/2012 г.
за политическа партия с наименование „Движение
България на гражданите“, както следва: Изменен
устав, приподписан от съда, като чл. 7б, ал. 1
следва да се чете по следния начин: „Младежкото Движение България на гражданите (МДБГ) е
вътрешнопартийна организация, в която членуват
всички членове и симпатизанти на партията до 29 г.
вкл., освен ако изрично не са изразили несъгласието
си с това.“ Национален съвет: Димитър Андреев
Делчев, Найден Маринов Зеленогорски, Антони
Антониев Тренчев, Димитър Танев Танев, Бисер
Стоянов Манолов, Димитър Григоров Шишков,
Живко Иванов Табаков, Даниела Тодорова Везиева, Бойка Грозева Маринска, Настимир Ананиев
Ананиев, Стамен Стаменов Янев, Стефан Марчев
Марков, Нина Стефанова Борова, Иван Панайотов
Ламбов, Мария Иванова Карабельова-Маргаритова,
Виолета Любомирова Донева-Янкулова, Людмил
Димитров Веселинов, Калоян Иванов Дамянов,
Красимир Асенов Гълъбов, Боян Стефанов Костадинов, Даниел Стоянов Йорданов, Йордан Динев
Господинов, Делчо Ненков Бакърджиев, Христо
Ивайлов Таслаков, Севдалина Кръстева Иванова,
Стефан Вълков Вълков, Галина Николова Тодорова,
Диана Иванова Тапалилова, Димитър Димитров
Димитров, Владислав Владимиров Владимиров,
Елка Михайлова Апостолова, Виктор Добромиров
Лясков, Кирил Георгиев Георгиев, Калин Илиев
Костов, Иво Цветанов Иванов, Силвия Севдалинова Колева, Ариета Вичишта, Мирослав Цанев
Маринов, Биляна Калинова Манолова-Мирчева,
Дима Атанасова Коруева, Галин Николаев Ганчев, Диана Методиева Дойнова, Павел Димитров
Паунов, Христин Богомилов Стрижлев, Диана
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Трифонова Динкова, Венцислав Георгиев Петрушев,
Мартин Иванов Георгиев, Северин Асенов Хаджиев, Петя Георгиева Точкова. Контролен съвет в
състав: Веселина Кирилова Кирилова-Стаменова,
Кристина Павлова Мерджанова, Иво Красимиров Савов, Евгени Николаев Точев, Цветелина
Атанасова Николова, Бисерка Бончева Йовчева,
Елена Христова Николова, Михаел Росенов Игнатов, Боян Василев Чобанов, Николай Петров
Касидов, Пламен Димитров Манасиев, Магдалена
Александрова Бояджиева-Петрова, Соня Янкова
Йорданова. Председател: Меглена Щилиянова
Кунева. Изпълнителен съвет в състав: Димитър
Андреев Делчев, Найден Маринов Зеленогорски,
Антони Антониев Тренчев, Димитър Танев Танев,
Бисер Стоянов Манолов, Димитър Григоров Шишков, Даниела Тодорова Везиева, Бойка Грозева
Маринска, Настимир Ананиев Ананиев, Стамен
Стаменов Янев, Нина Стефанова Борова, Иван
Панайотов Ламбов, Людмил Димитров Веселинов,
Красимир Асенов Гълъбов.
6234

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
1. – Управителният съвет на сдружение „Обединени за милосърдие“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на членовете на
29.09.2017 г. в 10 ч. на адреса на сдружението – София, ул. Света София № 5, залата на ет. 2, при
следния дневен ред: 1. освобождаване на членове
на управителния съвет, избор на нови членове на
управителния съвет и определяне на мандата им;
2. избор на председател на управителния съвет;
3. разни. Членовете на сдружението се поканват
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица. Регистрацията
на участниците започва от 9 ч. в деня на общото
събрание на адреса на сдружението в София,
ул. Света София № 5. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на
адреса на сдружението – София, ул. Света София
№ 5, тел. 02/811-86-26.
6249
317. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация Лека
атлетика“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно общо събрание на членовете на
федерацията на 18.10.2017 г. в 10 ч. в гр. Сандански,
Апарт хотел „Медите“, ул. Поленишки път № 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен
доклад за дейността на управителния съвет за 2016 г.;
проект за решение: ОС приема годишния доклад
за дейността на управителния съвет за 2016 г.; 2.
приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на
БФЛА; проект за решение: ОС приема годишния
финансов отчет за 2016 г. на БФЛА; 3. приемане
на бюджета на БФЛА за 2018 г. и определяне на
лицензиран експерт-счетоводител за 2018 г.; проект
за решение: ОС приема предложения от УС бюджет
на федерацията за 2018 г. и определя за лицензиран
експерт-счетоводител за 2018 г. избраното от ОС
лице; 4. приемане на Правилника за разпределение
на финансовите средства за 2018 г. на клубовете
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по лека атлетика – членове на БФЛА; проект за
решение: ОС приема предложения от УС Правилник за разпределение на финансовите средства за
2018 г. на клубовете по лека атлетика – членове
на БФЛА; 5. приемане на решение за определяне
размера на дължимия индивидуален членски внос;
проект за решение: ОС приема предложения от УС
размер на дължимия индивидуален членски внос.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на федерацията по
седалището и адреса є на управление от 10 до 13
ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при
поискване на лицата, които по закон представляват
съответния член или негов представител с изрично
писмено пълномощно. В деня на общото събрание
делегатите следва да представят: удостоверение за
актуално състояние (валидно); изрично писмено
пълномощно, в случай че членът не се представлява от законния си представител. Регистрацията
на делегатите ще започне в 9 ч. 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.
6218
19. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на съдиите в България“ – София, на основание взето решение от 2.03.2017 г.
и в съответствие с чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 3 и 4.11.2017 г. в Пловдив, хотел „Гранд
хотел Пловдив“. Събранието ще започне в 14 ч. на
3.11.2017 г. и ще продължи до 16 ч. на 4.11.2017 г.
и ще протече при следния дневен ред: 1. отчет
на председателя на УС за извършената дейност
и финансов отчет; 2. отчет на контролния съвет;
3. обсъждане на дейността на Съюза на съдиите
в България; 4. промени в управителния съвет; 5.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват лично. Материалите за провеждане
на събранието са на разположение на членовете в
офиса на сдружението в София, ул. Пиротска № 7,
ет. 5, от датата на обнародването на поканата в
„Държавен вестник“.
6240
1. – Управителният съвет на СНЦОД „Ловнорибарско сдружение – Бели брези“, гр. Ардино,
област Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 36 и чл. 37, ал. 1 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
сдружението на 20.10.2017 г. в 10 ч. в заседателната зала на общинската администрация – Ардино,
ул. Бели брези № 31, при следния дневен ред: 1.
разглеждане отчет за дейността на сдружението,
управителния съвет и неговия председател за
периода 2015 – 2016 г. и приемане на решение; 2.
разглеждане на отчет на контролния съвет за дейността му през периода 2015 – 2016 г. и приемане
на решение; 3. разглеждане на проектобюджета на
сдружението за 2017 г. и приемане на решение; 4.
освобождаване на членове на управителния съвет
на сдружението и избор на нов състав на УС; 5.
освобождаване на членове на контролния съвет
на сдружението и избор на нов състав на КС; 6.
разглеждане на постъпили предложени за допълнение и изменение на устава на сдружението; 7.
избор на делегат (представител) на сдружението
пред НЛРС – СЛРБ, София; 8. разни.
6241
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11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тракийско дружество „Капитан
Петко Войвода“ – Димитровград, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на 27.10.2017 г. в 12 ч. в Димитровград,
ул. Гросето № 2, при следния дневен ред: 1. промени
в устава; 2. организационни задачи; 3. разни. На
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ при липса на кворум
общото събрание ще бъде проведено един час покъсно – от 13 ч. на същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6269
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Мото клуб „Пътен
екип“ – Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 20.10.2017 г. в 10 ч. в Карнобат, Ритуална зала
при Община Карнобат, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за извършената
дейност; 2. приемане на отчета и освобождаване
от отговорност на настоящия управителен съвет;
3. избор на нов управителен съвет; 4. промяна в
членския състав на сдружението, освобождаване
на членове и приемане на нови членове; 5. приемане на изменение на устава на сдружението в
зависимост от настъпилите промени; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се всички членове да присъстват лично или чрез
упълномощен представител.
6267
40. – Управителният съвет на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2
от устава свиква общо събрание на дружеството на
25.11.2017 г. в 11 ч. в сградата на дружеството – дом
„Тракия“, с адрес Пловдив, ул. Димитър Талев № 49,
ет. 2, и кани за участие делегираните свои членове,
определени съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава на
дружеството, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава на Тракийско дружество „Войвода Руси
Славов“; 2. потвърждаване на всички решения на
ОС от 17.09.2016 г.; 3. потвърждаване на всички
решения на ООИС от 25.02.2017 г.; 4. потвърждаване на всички решения на ОС от 10.06.2017 г.; 5.
разни. Регистрацията на присъстващите започва
в 10,30 ч. на 25.11.2017 г. на мястото на провеждане на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. За делово провеждане на
събранието УС кани всички делегирани членове
на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“,
определени съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2 от устава
на дружеството, да се явят в деловодството на
сдружението в работно време в срок до 16 ч. на
23.11.2017 г., за да платят членския си внос, както
и да получат заверка в членската си карта или
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нова такава, с която ще могат да се легитимират
и да вземат участие в гласуването на събранието.
6250
1. – Управителният съвет на сдружение „Волейболен клуб „Иван Николов“ – Тетевен, на
основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и устава свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
20.10.2017 г. в 17 ч. на адрес – Тетевен, залата на
Общинския съвет, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението и
извършване на процедура по ликвидация и обявяването є; 2. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет; 3. избор на ликвидатор; 4.
вземане на решение за определяне на възнаграждението на ликвидатора; 5. определяне срок на
ликвидационното производство; 6. възлагане на
ликвидатора да обнародва покана до кредиторите
на сдружението и да уведоми ТД на НАП, НОИ.
Канят се членовете на сдружението да присъстват
лично или чрез упълномощени лица. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на сдружението.
Материалите за събранието са на разположение на
адреса на управление – Тетевен, ул. Г. Бенковски
№ 7, всеки работен ден от 10 до 17 ч.
6268
Анита Теодосиева Цветанова-Обретенова,
ликвидатор на Фондация „Дарител“, БУЛСТАТ
130948542, със седалище и адрес на управление
София, кв. Малашевци, ул. Керч № 1, в ликвидация
по ф.д. № 5868/2002 г. на Софийския градски съд,
VІ-12 състав, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ
кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си към фондацията в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
6158
Бейназ Осман Закир – ликвидатор на сдружение „Международен център за бизнес сътрудничество“, в ликвидация по ф. д. № 559/2008 г. на
Софийския градски съд, БУЛСТАТ 175523599, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Позитано № 9, вх. Б, ет. 1, офис 2,
на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ отправя покана
до кредиторите да предявят претенциите си за
вземанията си от сдружението в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
5938
Калин Недялков Панев – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Бридж клуб на изявените ловци и риболовци“ – в ликвидация, ф.д.
№ 1372/2005 г., БУЛСТАТ 103942834, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването на настоящата покана в
„Държавен вестник“.
6219
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