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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 13 октомври 2017 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 Решение за избиране на заместникпредседатели на Комисията за финансов надзор
Президент на Републиката
 Указ № 199  за насрочване на частичен
избор за кмет на кметство Звиница,
община Кърджали, област Кърджали,
на 18 февруари 2018 г.
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Министерство
на земеделието, храните и горите
 Наредба № 6  от 29 септември 2017 г.
за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по

Тематична подпрограма за развитие
на малки стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2

Министерство на отбраната
Министерство
на вътрешните работи
 Инструкция № И-4 от 5 септември 2017 г. за обучението на курсанти
и служители за нуждите на Минис
терството на отбраната в обучаващи институции на МВР и обучението
на курсанти и служители за нуждите
на Министерството на вътрешните
работи във военните академии, висшите военни училища и професионалните
сержантски/старшински колежи
88

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Антон Динев
Тодоров като народен представител от Дваде
сет и пети изборен район – София.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7659

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Диана Ива
нова Йорданова като народен представител
от Втори изборен район – Бургаски.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
7283

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председатели на
Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре
публика България и чл. 5, ал. 2 от Закона за
Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Избира:
1. Диана Иванова Йорданова за замест
ник-председател на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Осигурителен
надзор“, и
2. Бойко Атанасов Атанасов за замест
ник-председател на Комисията за финансов
надзор, ръководещ управление „Надзор на
инвестиционн ата дейност“.
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Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
7282

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 199
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Звиница, община Кърджали, област
Кърджали, на 18 февруари 2018 г.
Издаден в София на 6 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
7459

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 6
от 29 септември 2017 г.

за прилагане на подмярка 4.1.2. „Инвестиции
в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат услови
ята и редът за прилагане на подмярка 4.1.2.
„Инвестиции в земеделски стопанства по
Тематична подпрограма за развитие на малки
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в мате
риални активи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Ев
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ропейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земе
делски стопанства по Тематична подпрограма
за развитие на малки стопанства“ има за цел
подобряване на икономическата устойчивост
и резултати на малките стопанства чрез:
1. преструктуриране и развитие на налич
ните материални мощности в стопанствата;
2. насърчаване въвеждането на нови про
цеси и технологии за повишаване качеството
на произвежданата продукция;
3. опазване на компонентите на околната
среда;
4. спазване стандартите на Европейския
съюз (ЕС) и подобряване на условията в зе
меделските стопанства.
Чл. 3. Финансовата помощ по тази наредба
се предоставя в съответствие със:
1. принципите на добро финансово упра
вление, публичност и прозрачност;
2. чл. 81, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. относно под
помагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ,
L 347/487 от 20 декември 2013 г.).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 4. По подмярка 4.1.2. „Инвестиции в
земеделски стопанства по Тематична под
програма за развитие на малки стопанства“ се
подпомагат проекти, които водят до подобря
ване на цялостната дейност на земеделското
стопанство чрез:
1. модернизиране или увеличаване на на
личните производствени материални и/или
нематериални активи или
2. подобряване на предпазарната подготовка
или съхранение на продукцията, или
3. създаване и/или презасаждане на трай
ни насаждения, десертни лозя, медоносни
дървесни видове за производство на мед, или
4. повишаване на енергийната ефективност
в земеделските стопанства, или
5. производство на биоенергия за нуждите
на земеделските стопанства, или
6. инвестиции в машини, оборудване и съо
ръжения за опазване на околната среда, или
7. инвестиции за постигане съответствие
с нововъведени стандарти на Общността,
приложими за съответните стопанства, или
8. изграждане, реконструкция/рехабилита
ция на съоръжения и оборудване, включително
кладенци и съоръжения за съхранение на вода
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за напояване, включващи изграждането на
нови и подобряване на съществуващи мрежи
в стопанствата.
Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя
на земеделски стопани за инвестиции в техните
стопанства, пряко свързани с една или няколко
от дейностите по първично селскостопанско
производство и съхранение само на собствени
земеделски продукти, както и подготовка на
продукцията за продажба.
(2) Земеделските продукти по ал. 1 могат
да бъдат само продукти, включени в прило
жение № 1.
Чл. 6. (1) Финансова помощ не се предос
тавя за дейности и за инвестиционни разходи:
1. допустими за подпомагане по мярка
„Преструктуриране и конверсия на лозя“ от
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Наци
онална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
(ДВ, бр. 34 от 2014 г.);
2. свързани с производството и съхранени
ето на маслиново масло и трапезни маслини;
3. свързани с преработка на селскостопан
ски продукти;
4. вк лючени в оперативните програми
по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347, 20.12.2013 г.),
на кандидати – организации на производители
на плодове и зеленчуци.
(2) Финансова помощ не се предоставя за
инвестиционни разходи по приложение № 2,
свързани с изграждане на нови, ремонт, рекон
струкция и/или разширяване на съществуващи
съоръжения за съхранение на оборски тор
в регистрирани и действащи животновъдни
обекти, които са:
1. разположени на територията на нитратно
уязвими зони, определени в заповед на ми
нистъра на околната среда и водите, издадена
на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква „ф“ от
Закона за водите, съгласно приложение № 3,
или се използват за дейности в такива зони;
2. директно свързани с изпълнението на
задължителните изисквания съгласно Про
грамата от мерки за ограничаване и предот
вратяване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в нитратно уязвимите
зони, утвърдена със заповед на министъра на
околната среда и водите и на министъра на
земеделието, храните и горите.
Раздел II
Изисквания към кандидатите
Чл. 7. (1) За подпомагане могат да канди
датстват земеделски стопани:
1. физически лица;
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2. еднолични търговци (ЕТ) или юридиче
ски лица, регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за
кооперациите.
(2) За подпомагане за колективни инвести
ции могат да кандидатстват признати групи
производители и признати организации на
производители на земеделски продукти.
(3) Към датата на подаване на проектното
предложение лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана понататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
2. са получили от земеделска дейност наймалко 33 % от общите си приходи/доходи за
предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопан
ството, измерен в стандартен производствен
обем (СПО) в границите меж ду левовата
равностойност на 6000 евро и 7999 евро вклю
чително и над 50 % от СПО на стопанството
е от секторите „Животновъдство“, „Плодове
и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и
лекарствени култури“, съгласно продуктите,
посочени в приложение № 1;
4. са собственици и/или ползватели на
цялата налична в земеделското стопанство
зем я, вк лючително сгради, помещени я и
оранжерии, използвани за производствена
дейност на селскостопански култури;
5. са собственици и/или ползватели на
животновъдните обекти, сгради и помеще
ния, използвани за животновъдната дейност,
в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки пред
приятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от
Закона за малките и средните предприятия;
7. не са одобрени за подпомагане по реда на:
а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в мате
риални активи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 22 от 2015 г.);
б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/
маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4. „Инвестиции в материални активи“
от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
в) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане
на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади
земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие
на стопанства и предприятия“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);
г) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Създаване на стопанства на
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млади фермери“ по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
(ДВ, бр. 42 от 2008 г.);
8. нямат неизпълнено разпореждане на
Европейската комисия за възстановяване на
предоставената им неправомерна и несъвмес
тима държавна помощ;
9. нямат изискуеми и ликвидни задължения
към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията;
10. нямат задължения по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния проце
суален кодекс (ДОПК) към държавата и/или
към община по седалище/постоянен адрес
на кандидата за данъци и/или задължителни
вноски за социалното осигуряване, освен ако
е допуснато разсрочване, отсрочване или обез
печение на задълженията; видът и размерът
на задълженията следва да са установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган;
11. не са обявени в несъстоятелност или са
в производство по несъстоятелност, или са в
процедура по ликвидация, или са сключили
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
или са преустановили дейността си.
(4) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2,
които са регистрирани през годината на кан
дидатстване в търговския регистър и по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. като земеделски
стопани, се признават обстоятелствата по
ал. 3, т. 2 и 3 като физически лица.
(5) Договорите за наем и/или аренда на
земята, върху която са разположени култу
рите или пчелините, както и договорите за
наем на животновъдния обект, вк лючени
при определяне на изискуемия минимален
икономически размер на стопанството от
левовата равностойност на 6000 евро СПО,
трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване
на проектното предложение;
2. с минимален срок на действие пет го
дини от датата на подаване на проектното
предложение.
(6) Цялата налична в земеделското стопан
ство земя по ал. 3, т. 4 трябва да се стопанисва
от кандидата:
1. с правно основание съгласно чл. 41
от Закона за подпомагане на земеделските
производители през целия период считано
от датата на подаване на проектното пред
ложение до изтичане на пет години от датата
на подписване на административния договор;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за
подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените
територии съгласно Закона за защитените те
ритории и/или режимите на защитените зони
съгласно Закона за биологичното разнообра
зие за площите/дейностите от стопанството,
които попадат в тях.
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(7) Изискванията по ал. 3, т. 7 се прилагат
и за съпруга/съпругата на кандидата – физи
ческо лице, на собственика на предприятието
на кандидата ЕТ, както и на собственика/
собствениците на капитала на юридическото
лице и на членовете на кооперацията или на
признати групи или организации на произ
водители.
(8) Юридическите лица се подпомагат и
при условие, че собственикът/собственици
те на капитала на юридическото лице или
собственикът на предприятието на ЕТ или
членовете на кооперацията е/са лице/лица,
което/които отговаря/т на изискванията по
ал. 3, т. 7.
(9) Икономическият размер на стопанство
то, измерен в СПО, се изчислява по таблица
съгласно приложение № 4.
(10) Началният стандартен производствен
обем на земеделското стопанство по ал. 3, т. 3
се доказва с декларация по образец съгласно
приложение № 5 за изчисление на началния
стандартен производствен обем на стопан
ството през текущата стопанска година към
момента на кандидатстване и:
1. регистрация на обработваната от кан
дидата земя и отглежданите животни в Ин
тегрираната система за администриране и
контрол (ИСАК) или
2. документ, доказващ правно основание
за ползване съгласно чл. 41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
на земеделските земи, които участват при
изчисляването му, или
3. анкетните формуляри от анкетна кар
та/анкетни карти на земеделския стопанин,
издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(11) Когато икономическият размер на
стопанството по ал. 3, т. 3 се доказва с наме
рения за засаждане/засяване на земеделски
култури през текущата спрямо кандидат
стването стопанска година, в декларацията
по приложение № 5 се посочват сроковете, в
които ще се извърши засаждането/засяването
на земеделските култури. При изчисляване
на икономическия размер на стопанството
през текущата стопанска година не се допуска
включване на животни с намерение за при
добиване, включване на трайни насаждения
с намерение за засаждане с вкоренен по кар
тонажен метод материал, както и включване
на ягоди с намерение за засаждане.
(12) При кандидатстване за подпомагане
данните за засетите/засадените и/или пред
стоящите за засяване/засаждане земеделски
култури, попълнени в анкетната карта на
земеделския стопанин, издадена по реда на
Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят
за текущата стопанска година спрямо датата
на подаване на проектното предложение.
(13) Допустимият период за създаване на
овощни трайни насаждения е от 1 ноември
до 14 април на стопанската година. Когато
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овощните трайни насаждения са засадени
по вкоренен по картонажен метод материал,
както и за ягоди, допустимият период е ця
лата година.
(14) При изчисляване на икономическия
размер на стопанството по ал. 3, т. 3 се взема
предвид цялата налична в земеделското сто
панство земя, включително сгради, помещения
и оранжерии, използвани за производствена
дейност.
(15) При изчисляване на икономическия
размер на стопанството по ал. 3, т. 3 насаж
денията трябва да отговарят на изискванията
за минимален брой на растения на единица
площ съгласно приложение № 6.
(16) Земеделски стопанства в сектор „Жи
вотновъдство“ са допустими за подпомагане
само ако животновъдните обекти са разпо
ложени на територията на планински район,
съгласно списък по приложение № 1 от На
редбата за определяне на критериите за не
облагодетелстваните райони и териториалния
им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ,
бр. 20 от 2008 г.).
(17) Когато земята, върху която са разпо
ложени културите, включени при определяне
на изискуемия минимален икономически
размер на стопанството от левовата равнос
тойност на 6000 евро СПО, се обработва на
база на споразумение за масиви за ползване
на земеделските земи, изготвено на основание
чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, кандидатът
за същия размер на площта на земята, върху
която са разположени тези култури, трябва
да има имоти, включени в споразумението за
масиви, които да са негова собственост и/или
да са наети/арендувани с минимален срок на
действие пет години от датата на подаване на
проектното предложение.
Чл. 8. Не се счита за изпълнено условието
по чл. 7, ал. 3, т. 3, когато:
1. съпругът/съпругата на кандидата – фи
зическо лице, на собственика/собствениците
на капитала на юридическото лице или на
собственика на предприятието на ЕТ, на
член на кооперацията или на признати групи
или организации на производители или на
съдружниците има отделно земеделско сто
панство, включително като собственик на ЕТ
или ЕООД, и/или като собственик на повече
от 50 % от капитала в юридическо лице, и
общият сбор на икономическия размер на
земеделските стопанства надвишава левовата
равностойност на 7999 евро СПО; общият сбор
се изчислява на база, равна правопропорци
онално на процентите собственост/дялове в
юридическото лице;
2. кандидатът – физическо лице, или кан
дидатът ЕООД/ООД, или собственикът на ка
питала на кандидата ЕООД, или собственикът
на 50 % или повече от капитала на кандидата
ООД, или собственикът на предприятието на
кандидата ЕТ, или някой от членовете на коо

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

перацията има отделно земеделско стопанство,
и общият сбор на икономическия размер на
земеделските стопанства надвишава левовата
равностойност на 7999 евро СПО; общият сбор
се изчислява на база, равна правопропорци
онално на процентите собственост/дялове от
юридическото лице;
3. кандидатът е ЕООД и едноличният соб
ственик на капитала има отделно земеделско
стопанство като физическо лице или ЕТ или
кандидатът е ООД и собственикът на 50 %
или повече от капитала има отделно земедел
ско стопанство като физическо лице или ЕТ
или когато кандидатът е кооперация и член
на кооперацията и има отделно земеделско
стопанство като физическо лице или ЕТ и/или
собственик на повече от 50 % от капитала в
юридическо лице, и общият сбор на иконо
мическия размер на земеделските стопанства
надвишава левовата равностойност на 7999
евро СПО; общият сбор се изчислява на база,
равна правопропорционално на процентите
собственост от юридическото лице.
Чл. 9. (1) Условието по чл. 7, ал. 3, т. 2 се
доказва с представянето на:
1. справка-декларация за приходи от зе
меделски дейности по образец съгласно при
ложение № 7;
2. заверено копие от териториалната дирек
ция на Националната агенция по приходите
(ТД на НАП) на годишна данъчна декларация
(ГДД) за календарната година, предхождаща
годината на подаване на проектното предло
жение; към ГДД се прилагат съставните части
на финансовия отчет съгласно изискванията
на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното
подоходно облагане (ЗКПО), подписани и
заверени от съставител я на документа и
кандидата;
3. документи, доказващи правно основание
за ползване на имотите, от които е произ
ведена селскостопанската продукция, чрез
чиято реализация са сформирани приходите/
доходите в ГДД за предходната календарна
година спрямо годината на кандидатстване,
съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на зе
меделските производители; имотите под наем
или аренда, в т.ч. имотите, попадащи извън
обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, трябва:
а) да са ползвани въз основа на документи,
доказващи правното основание за ползване,
които са регистрирани в общинската служба
по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за
собствеността и ползването на земеделските
земи не по-късно от края на предходната
стопанска година спрямо годината на кан
дидатстване, и/или
б) не по-късно от края на предходната
стопанска година спрямо годината на канди
датстване да са посочени в анкетните фор
муляри на анкетната карта по Наредба № 3
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от 1999 г. за стопанската година, през която
е произведена селскостопанската продукция,
чрез чиято реализация са сформирани при
ходите/доходите в ГДД, и/или
в) да са ползвани въз основа на документи,
доказващи правното основание за ползване,
които са нотариално заверени не по-късно от
края на предходната стопанска година спрямо
годината на кандидатстване;
4. за приходи, сформирани от продажба
на земеделски продукти от животновъдна
дейност, се изисква удостоверение за регис
трация на животновъден обект по смисъла на
чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност за година, предхождаща годината на
кандидатстването;
5. приходни/разходни документи, в слу
чай че са издадени, съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и
ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от
която са сформирани приходите/доходите за
предходната календарна година от годината
на кандидатстване.
(2) Приходи по ал. 1, т. 4 не се признават,
ако са получени преди датата на издаване на
удостоверение за регистрация на животновъ
ден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 10. (1) При кандидатстване за колектив
на инвестиция условията по чл. 7, ал. 3 – 15
трябва да са изпълнени за всеки един от чле
новете на кандидата група или организация
на производители.
(2) За колективни инвестиции не се под
помагат групи или организации на произво
дители:
1. при които някой от членовете прите
жава доминиращо влияние върху дейността
на кандидата;
2. при които някои от членовете помежду
си са свързани предприятия или предприятия
партньори по смисъла на Закона за малките
и средните предприятия.
(3) При приемане на нов член в група или
организация същият трябва да отговаря на
изискванията по ал. 1 към датата на приема
нето му в групата или организацията.
Чл. 11. (1) Не се предоставя финансова
помощ, когато по отношение на кандидата/
бенефициента на помощта – физическо лице,
собственика на капитала на кандидата/бене
фициента ЕООД/ООД или собственика на
предприятието на кандидата/бенефициента
ЕТ, или лица, които представляват кандидата,
е налице някое от следните обстоятелства:
1. е опитал, когато нарушението е устано
вено с влязъл в сила акт на компетентните
органи, съгласно законодателството на дър
жавата, в която е извършено нарушението, да:
а) повлияе на лицата с правомощия за
вземане на решения или контрол от Дър
жавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната
агенция (ДФЗ – РА), и/или Управляващия
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орган на ПРСР 2014 – 2020 г. (УО), свързано
с одобрението за получаване или плащане на
финансовата помощ;
б) получи информация от лицата с право
мощия за вземане на решения или контрол
от ДФЗ – РА, и/или УО, която може да им
даде неоснователно предимство, свързано с
одобрението за получаване или плащане на
финансовата помощ;
2. е лице, което е или е било на трудово
или служебно правоотношение в ДФЗ – РА,
или УО – до една година от прекратяване на
правоотношението;
3. е осъден с влязла в сила присъда, освен
ако е реабилитиран, за: участие в организирана
престъпна група по чл. 321 и 321а от Нака
зателния кодекс; подкуп по чл. 301 – 307 от
Наказателния кодекс; престъпление против
финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по
чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; престъ
пление против стопанството по чл. 219 – 252
от Наказателния кодекс; престъпление против
собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния
кодекс; престъпления против народното здраве
и против околната среда по чл. 352 – 353е;
престъпление по чл. 108а от Наказателния
кодекс; престъпление по чл. 159а – 159г от
Наказателния кодекс; престъпление по чл. 172
от Наказателния кодекс; престъпление по
чл. 192а от Наказателния кодекс.
(2) Не се предоставя финансова помощ на
кандидати/бенефициенти:
1. п ри кои т о ка н ди дат ът/бенефиц иен
тът – физическо лице, собственикът на капи
тала на кандидата/бенефициента ЕООД или
собственикът на предприятието на кандидата/
бенефициента ЕТ е свързано лице по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси с лице, заемащо пуб
лична длъжност в УО или в ДФЗ – РА, което
е участвало при одобряването на проектно
предложение или при обработката на искане
за плащане по сключения административен
договор;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или
22 от Закона за предотвратяване и установя
ване на конфликт на интереси;
3. които чрез измама или по небрежност
са предоставили невярна информация пред
ДФЗ – РА, необходима за удостоверяване на
липсата на основания за отказ за финансира
не, критериите за подбор или изпълнението
на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ;
4. за които е доказано, че по тяхна вина
не са изпълнили свое задължение по админи
стративен договор/договор за предоставяне на
финансова помощ, сключен с Държавен фонд
„Земеделие“, което е довело до пълен отказ от
изплащане на финансовата помощ по подадена
заявка за плащане/искане за плащане или до
претенция на Държавен фонд „Земеделие“ за
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възстановяване на изплатена финансова помощ
по договора, когато неизпълнението засяга
повече от 50 % от стойността на изплатената
по договора финансова помощ, включително
когато неизпълнението е констатирано при
проверки, одити или разследвания, проведени
от Европейската служба за борба с измамите,
Европейската сметна палата или други ком
петентни органи.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1
и 2 и чл. 7, ал. 3, т. 8 – 11 се доказва:
1. с декларация по приложение № 8, по
пълнена към датата на кандидатстването;
2. при издаване на решение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ, искане
за авансово, меж динно или окончателно
плащане, с декларация съгласно приложение
№ 8, която се представя само в случите, ко
гато са настъпили промени в декларираните
обстоятелства.
(4) Не се предоставя финансова помощ на
кандидати/бенефициенти, които са включени
в Системата за ранно откриване и отстраня
ване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 на Европейск и я парламент и
на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L,
бр. 298 от 26 октомври 2012 г.). Същото изиск
ване се отнася и за едноличния собственик на
капитала на кандидат ЕООД и собственика
на предприятието на кандидата ЕТ.
(5) Основанията за отстраняване по ал. 1
се прилагат до изтичане на:
1. сроковете, определени във влязъл в
сила акт на компетентните органи съгласно
законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението;
2. пет години от влизането в сила на при
съдата по отношение на обстоятелства по
ал. 1, т. 3;
3. три години от влизането в сила на акт
на компетентните органи съгласно законода
телството на държавата, в която е извършено
нарушението, по отношение на обстоятелства
по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 и 4.
(6) Кандидати/бенефициенти, за които
е налице обстоятелство по ал. 1 и 2 и/или
чл. 7, ал. 3, т. 8 – 11, имат право да представят
доказателства, че са предприели действия за
тяхното отстраняване при подаване на декла
рация съгласно приложение № 8 или в срок
до 10 дни от получаване на уведомление за
констатираните обстоятелства.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла
щателна агенция, сключва административен
договор, когато представените доказателства
по ал. 6 са достатъчни, за да се гарантира, че
по отношение на кандидатите/бенефициентите
не е налице някое от обстоятелствата по ал. 1
и 2 и/или чл. 7, ал. 3, т. 8 – 11.
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(8) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
издава мотивирано решение, с което отказва
предоставянето на безвъзмездната финансова
помощ, когато е налице някое от обстоятел
ствата по ал. 1 и 2 и/или чл. 7, ал. 3, т. 8 – 11
или представените доказателства по ал. 6 не
са достатъчни, за да се гарантира, че канди
датите/бенефициентите не попадат в някое
от обстоятелствата по ал. 1 и 2 и/или чл. 7,
ал. 3, т. 8 – 11.
Чл. 12. Не се дава предимство, а даденото
предимство се отнема в случаите, когато бъде
установено, че кандидат е създал изкуствено
условията, необходими за получаване на това
предимство, в противоречие с целите на евро
пейското право и действащото законодателство
в областта на селското стопанство.
Раздел ІІІ
Финансови условия
Чл. 13. Финансова помощ по реда на тази
наредба се предоставя в рамките на наличните
средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата
на възстановяване на действително направени
и платени допустими разходи.
Чл. 14. (1) Финансовата помощ за одобрени
проекти е в размер 60 % от общия размер
на допустимите за финансово подпомагане
разходи.
(2) Финансовата помощ по ал. 1 се увели
чава с 10 % за:
1. проекти, представени от млади земе
делски стопани;
2. колективни инвестиции или интегрирани
проекти;
3. проекти, които се изпълняват в обхвата
на райони с природни и други специфични
ограничения;
4. проекти с дейности, подпомагани по
линия на Европейско партньорство за ино
вации за селскостопанска производителност;
5. разходи за иновации, опазване и въз
становяване на околната среда, биологично
производство, икономия на ресурса и адап
тация към климатичните промени.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 се увели
чава с 15 % за инвестиции, изцяло свързани
с изпълнявани от кандидата ангажименти
по мярка 10 „Агроекология и климат“ или
мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР
2014 – 2020 г.
(4) За проектите по ал. 2, т. 3 дейности
те, включени в проектното предложение, за
които се кандидатства, трябва да се изпъл
няват на територията на населено място,
чието землище попада в необлагодетелстван
район съгласно Наредбата за определяне на
критериите за необлагодетелстваните райо
ни и териториалния им обхват, и най-малко
75 % от общата земеделска площ се намира
в необлагодетелстван район.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

(5) Максималният размер на финансовата
помощ за проект, отговарящ на повече от едно
от условията по ал. 2 и/или ал. 3, е не повече
от 80 % от общия размер на допустимите за
финансово подпомагане разходи.
(6) Максималният размер на финансовата
помощ за проект за колективни инвестиции,
представен от един кандидат/бенефициент,
отговарящ на повече от едно от условията
по ал. 2, 3 и 4, е не повече от 90 % от общия
размер на допустимите за финансово подпо
магане разходи.
(7) Когато на кандидата е предоставена
финансова помощ в размер над 60 % от об
щия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи, той се задължава да
поддържа съответствие с условията, при които
е получил помощта в по-големия размер, за
период от три години от датата на получава
не на окончателно плащане и пет години за
бенефициенти, които са големи предприятия,
с изключение на условието по ал. 2, т. 1.
Чл. 15. Разликата между пълния размер
на одобрените разходи и размера на финансо
вата помощ се осигурява от кандидата, като
участието на кандидата може да бъде само в
парична форма.
Чл. 16. (1) Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 1250 евро.
(2) Максималният размер на общите до
пустими разходи за един проект е левовата
равностойност на 25 000 евро.
(3) Максималният размер на общите до
пустими разходи за проекти за колективни
инвестиции е левовата равностойност на
70 000 евро.
(4) Максималният размер на общите до
пустими разходи за проекти на кандидатите
и/или бенефициентите по чл. 7, ал. 1, т. 1,
които са предприятия партньори и/или свър
зани предприятия по смисъла на Закона за
малките и средните предприятия, не трябва
да надвишава размера, посочен в ал. 2 и 3.
(5) В случаите, когато кандидат по чл. 7,
ал. 1 участва в юридическо лице за колективни
инвестиции, което е кандидат/бенефициент
по реда на тази наредба, в максималния
размер по ал. 2, 3 и 4 се включва размерът
на допустимите разходи по проекта за колек
тивни инвестиции, изчислен пропорционално
спрямо дела, с който участва в капитала на
юридическото лице за колективни инвестиции.
Чл. 17. Финансовата помощ по проект
може да бъде изплащана авансово, междинно
и окончателно.
Чл. 18. (1) Авансово плащане се извършва,
при условие че е предвидено в администра
тивния договор. Авансовото плащане е в
размер до 50 % от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта и се изплаща
при условията и по реда на сключения договор.
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(2) Авансово плащане се допуска, при ус
ловие че неговият размер надвишава 10 % от
стойността на одобрената финансова помощ
по проекта.
(3) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от шест месеца преди крайната
дата за изпълнение на инвестицията по склю
чения договор.
(4) В случаите, когато се изплаща авансово
плащане, се изисква представяне от бенефи
циента на безусловна и неотменима банкова
гаранция в полза на ДФЗ – РА, в размер 100 %
от стойността на авансовото плащане.
(5) Срокът на валидност на банковата га
ранция по ал. 4 трябва да покрива срока на
административния договор, удължен с шест
месеца.
(6) Банковата гаранция по ал. 4 се освобож
дава, когато ДФЗ – РА, установи, че сумата
на одобрените за плащане разходи, съответ
стваща на финансовата помощ, свързана с
инвестицията, надхвърля сумата на аванса.
(7) Авансово плащане за бенефициенти,
които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за
обществените поръчки и за проекти с разходи
над праговете по чл. 50, ал. 2 ЗУСЕСИФ, се
допуска при следните условия:
а) до 12 % от общия размер на одобре
ната финансова помощ по проекта само за
разходи, свързани с проекта, в това число
разходи за хонорари за архитекти, инженери
и консултанти, консултации за икономическа
и екологична устойчивост на проекта, като
авансовото плащане не трябва да надхвърля
50 % от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта за разходите по тази буква,
след съгласуване на обществената поръчка/
проведената процедура за избор с публична
покана от ДФЗ – РА, и вписване на избрания
изпълнител в административния договор;
б) разликата до 50 % от стойността на
одобрената финансова помощ по проекта
след съгласуване на обществената поръчка/
процедурата за избор с публична покана и
сключване на допълнително споразумение с
ДФЗ – РА, по административния договор за
вписване на избрания изпълнител;
в) сборът от размера на авансовото плащане
по букви „а“ и „б“ не трябва да надхвърля
50 % от стойността на одобрената финансова
помощ по проекта.
Чл. 19. (1) Междинно плащане се извършва
при условие, че такова е заявено от кандидата/
бенефициента и е предвидено в администра
тивния договор.
(2) Междинно плащане е допустимо не
повече от един път за периода на изпълнение
на проекта.
(3) Междинното плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията,
като същото може да бъде заявено не по-

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

късно от четири месеца преди изтичане на
крайния срок за извършване на инвестицията
по административния договор.
Раздел IV
Изисквания към проектите
Чл. 20. Финансова помощ се предоставя
за проекти, които се осъществяват на тери
торията на Република България.
Чл. 21. Финансова помощ не се предос
тавя за:
1. проекти, включващи инвестиции, които
не отговарят на разпоредбите на Закона за
опазване на околната среда, Закона за биоло
гичното разнообразие и/или Закона за водите;
2. проектни предложения, които не са в
съответствие с политиката на ЕС за равен
ство между половете, недискриминация и
устойчиво развитие.
Чл. 22. Финансова помощ не се предос
тавя, ако за същите инвестиционни разходи
кандидатът е получил публична финансова
помощ от държавния бюджет или от бюджета
на Европейския съюз.
Чл. 23. (1) За подпомагане по реда на тази
наредба кандидатите представят бизнес план
по образец съгласно приложение № 9, който
съдържа подробно описание на планираните
инвестиции и дейности за 5-годишен период,
а в случаите на инвестиции за създаване
на трайни насаждения или извършване на
строително-монтажни работи за 10-годишен
период.
(2) Бизнес планът по ал. 1 трябва да показва
подобряване на дейността на земеделското
стопанство на кандидата чрез прилагане на
планираните инвестиции и дейности и пости
гане на една или повече от целите съгласно
чл. 2 и в съответствие с принципите по чл. 3.
(3) Бизнес планът по ал. 1 може да бъде
изготвен за кандидата безвъзмездно от На
ционалната служба за съвети в земеделието
при спазване на условията и изискванията
на Наредба № 7 от 2016 г. за прилагане на
подмярка 2.1.2. „Консултантски услуги за
малки земеделски стопанства“ от мярка 2
„Консултантски услуги, услуги по управле
ние на стопанството и услуги по заместване
в стопанството“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
(ДВ, бр. 36 от 2016 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 7 от 2016 г.“.
(4) Бизнес планът трябва да съдържа опи
сание на дейностите и инвестициите, които
ще се извършват през периода на подпома
гане. Той трябва да показва по какъв начин
прилагането на проекта ще доведе до подоб
ряване цялостната дейност на земеделското
стопанство и постигането на показателите,
посочени в приложение № 9.
(5) Бизнес планът за интегрирани проекти
трябва да доказва, че изпълнението му води
до по-добри финансови резултати от дейността
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на кандидата, отколкото, ако операциите или
дейностите се изпълняват поотделно.
(6) Бизнес планът, представен от кандидати
за колективни инвестиции, трябва да доказва
ефективност и икономическа жизнеспособност
чрез съвместно прилагане на планираните
инвестиции и дейности, включени в проекта,
и че тези инвестиции и дейности водят до
подобряване на земеделската дейност и че
водят до постигане на една или повече цели
съгласно чл. 2 и 3.
(7) При закупуване на земеделска техника
в бизнес плана трябва да бъде посочен раз
мерът на земята, за която техниката ще бъде
използвана, а при кандидати за колективни
инвестиции – и точният размер на земята, ко
ято всеки един от членовете на юридическото
лице ще обработва с тази техника.
(8) Кандидатите/членовете на юридичес
кото лице за колективни инвестиции се за
дължават да обработват земя с размер не помалък от посочения съгласно ал. 7 и одобрен
от ДФЗ – РА, за срок три години считано от
датата на получаване на окончателно плаща
не и пет години за бенефициенти, които са
големи предприятия.
Чл. 24. (1) Техническите характеристики
и капацитетът на земеделската техника, за
която се предоставя финансова помощ, трябва
да съответстват на площта на обработваната
от кандидата земя, на вида на отглежданите
култури и/или нуждите на животновъдния
обект. Кандидатът доказва това съответствие
чрез обосновка в бизнес плана, която подле
жи на оценка от ДФЗ – РА, по изготвена от
нея методика и съгласувана от министъра на
земеделието, храните и горите или упълно
мощено от него лице.
(2) Капацитетът на съоръжения и сгра
ди за съхранение на продукция, за които
се предоставя финансова помощ, трябва да
съответства на прогнозния размер на произ
ведената от кандидата собствена продукция,
за която кандидатът представя обосновка в
бизнес плана.
(3) Параметрите и капацитетът на напо
ителните системи, за които се предоставя
финансова помощ, трябва да съответстват на
площта на обработваната от кандидата земя
и отглежданите култури. Кандидатът доказва
това съответствие чрез обосновка в бизнес
плана, която подлежи на оценка от ДФЗ – РА,
въз основа на представените към проектното
предложение документи.
Чл. 25. (1) Когато се кандидатства за предос
тавяне на финансова помощ за инвестиции в
дейности, свързани с производство, съхранение
и/или подготовка на растителни продукти за
продажба и/или за нуждите на животновъд
ния обект, размерът на площта, от която се
добиват тези продукти, се доказва чрез:
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1. регистрация в Интегрираната система
за администриране и контрол на кандидата,
на членовете на групата/организацията на
производители, или
2. документи за собственост и/или ползване
на земеделска земя и/или друг вид недви
жими имоти за трайни насаждения, или за
оранжерии, както и във всички случаи извън
тези по т. 1, или
3. анкетните формуляри от анкетна кар
та/анкетни карти на земеделския стопанин,
издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
(2) Кандидатите, съответно членовете на
юридическото лице за колективни инвестиции,
които са представили проект за финансира
не на дейностите по ал. 1, се задължават да
обработват земя с размер не по-малък от по
сочения в ал. 1 и съобразно размерите, които
е предвидено в бизнес плана да обработва
всеки един от членовете на юридическото
лице за колективни инвестиции, за срок не
по-малък от 3 години считано от датата на
получаване на окончателното плащане по
административния договор и за срок от пет
години за бенефициенти, които са големи
предприятия.
Чл. 26. (1) Проектите се изпълняват върху
имот – собственост на кандидата, а когато
имотът не е собственост на кандидата, към
проектите се прилагат документи за:
1. учредено право на строеж върху имота за
срок не по-малко от 6 години считано от да
тата на подаване на проектното предложение,
когато е учредено срочно право на строеж – в
случай на кандидатстване за разходи за стро
ително-монтажни работи за изграждане на
нов строеж, надстрояване и/или пристрояване
на съществуващ строеж, за които се изисква
разрешение за строеж, съгласно Закона за
устройство на територията (ЗУТ);
2. документ за ползване на имота за срок
не по-малко от 6 години считано от датата
на подаване на проектното предложение – в
случай на кандидатстване за разходи за:
а) закупуване и/или инсталиране на нови
машини, оборудване и съоръжения, необходи
ми за подобряване на производството и/или
обновяване на сгради и/или помещения, за
които не се изисква издаване на разрешение
за строеж съгласно ЗУТ;
б) строително-монта ж ни работи извън
случаите по т. 1;
в) създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения.
(2) Документ по ал. 1, т. 2, буква „а“ не се
изисква при кандидатстване за подпомагане
за закупуване на земеделска техника, която:
1. не е трайно прикрепена към земята,
сградите или помещенията;
2. поради своето естество или предназна
чение не се използва в затворени помещения.
(3) Към проектите, включващи разходи за
строително-монтажни работи, се прилагат:
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1. заснемане на обекта/съоръжението и/или
архитектурен план на сградата, съоръжението,
обекта, който ще се изгражда, ремонтира или
обновява, когато за предвидените строител
но-монтажни работи не се изисква одобрен
инвестиционен проект съгласно ЗУТ;
2. одобрен инвестиционен проект, изработен
във фаза „Технически проект“ или „Работен
проект (работни чертежи и детайли)“ в съ
ответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба
№ 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието
на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от
2001 г.);
3. подробни количествени сметки за предви
дените строително-монтажни работи, заверени
от правоспособно лице;
4. разрешение за строеж, когато издаването
му се изисква съгласно ЗУТ;
5. становище на главния архитект, че стро
ежът не се нуждае от издаване на разрешение
за строеж, когато издаването му не се изисква
съгласно ЗУТ.
(4) Проектите, които включват разходи
за преместваеми обекти, се придружават с
разрешение за поставяне, издадено в съот
ветствие със ЗУТ.
Чл. 27. Дейностите и инвестициите по
проекта, за които се изисква лицензиране,
разрешение и/или регистрация за извърш
ване на дейността/инвестицията съгласно
българското законодателство, се подпомагат
само ако са представени съответните лицензи,
разрешения и/или документ, удостоверяващ
регистрацията.
Чл. 28. Когато правилата на Общата орга
низация на пазарите на земеделски продукти
на ЕС или схеми за директно подпомагане,
финансирани от Европейския земеделски
фонд за гарантиране на земеделието, нала
гат ограничения върху производството или
върху подпомагането от ЕС на равнището
на отделния земеделски стопанин или от
делното стопанство, инвестиции, които биха
увеличили обема на производството над тези
ограничения, не се подпомагат.
Чл. 29. (1) Финансова помощ се предоставя
за инвестиции за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници.
(2) Инвестиции по ал. 1, вк лючително
проекти с инвестиции за производство на
електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство
на биогорива и течни горива от биомаса, се
подпомагат, ако са за собствено потребле
ние и същите не надхвърлят необходимото
количество енергия за покриване нуждите
на земеделските стопанства. Капацитетът на
инсталациите не трябва да надвишава мощ
ност от 1 мегават.
(3) При комбинирано топло- и електро
производство капацитетът на инсталацията
трябва да съответства на необходимата за
дейностите на земеделското стопанство по
лезна топлоенергия.
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(4) При производство на електроенергия от
биомаса инсталациите трябва да произвеждат
най-малко 10 % топлинна енергия.
(5) Проекти с инвестиции за производство
на биогорива и течните горива от биомаса
се подпомагат при условие, че отговарят на
критериите за устойчивост, определени в
чл. 37 – 40 от Закона за енергията от възобно
вяеми източници.
(6) Използваните за производство на био
енергия, включително биогорива, суровини от
зърнени и други богати на скорбяла култури,
захарни и маслодайни култури и суровини,
които се използват за фуражи, не трябва да
надхвърлят 20 % от общия обем суровини,
използвани за това производство.
(7) Условието по ал. 6 не се прилага за
отпадъчни продукти от култури, които не се
използват за фуражи.
(8) Към проектното предложение се при
лага анализ на изпълнението на условията
по ал. 2 – 7, изготвен и съгласуван от пра
воспособно лице.
Чл. 30. (1) Финансова помощ се предоставя
за инвестиции за напоителни системи, ако:
1. са в съответствие с Плана за управление
на речните басейни за съответния район, в
чийто териториален обхват ще се извършват
инвестициите;
2. кандидатът има осигурен достъп до ус
луги за напояване и/или е титуляр на дейст
ващо разрешително за водовземане или за
ползване на воден обект или разрешително за
изграждане, реконструкция или модернизация
на съоръжение за водовземане по Закона за
водите и се изпълняват параметрите и усло
вията в разрешителното;
3. са налични или са предвидени за заку
пуване и монтиране уреди за измерване на
потреблението на вода в рамките на плани
раните инвестиции;
4. има влязъл в сила административен акт,
издаден по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или Закона за
биологичното разнообразие, или писмо, изда
дено по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проект
и инвестиционни предложения с предмета и
целите на опазване на защитените зони, приета
с ПМС № 201 от 2007 г. (ДВ, бр. 73 от 2007 г.),
с който/което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение.
(2) Инвестиции за рехабилитация на същест
вуващи напоителни системи са допустими,
при условие че:
1. осигуряват най-малко 15 % потенциална
икономия на вода, когато се използва вода от
водно тяло, определено в съответния дейст
ващ План за управление на речните басейни
най-малко в добро екологично състояние – за
повърхностните води, или добро количествено
състояние – за подземните води;
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2. осигурява най-малко 15 % потенциална
икономия на вода и ефективно намаление на
консумацията на вода с не по-малко от 50 % от
потенциалната икономия, когато се използва
вода от водно тяло, определено в по-ниско от
добро екологично или количествено състояние
в съответния действащ План за управление на
речните басейни и е обосновано изключение
по чл. 156в или 156е от Закона за водите.
(3) Условията по ал. 2 не се прилагат
за инвестиции, свързани само с енергийна
ефективност на съществуващо съоръжение,
инвестиции за съоръжения за съхранение на
вода или за инвестиции, които използват само
рециклирани води.
(4) Инвестициите по ал. 1, свързани с нетно
увеличение на напояваната площ, трябва да не
оказват значително отрицателно въздействие
върху околната среда, което е преценено по
съответната процедура по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда.
(5) Инвестициите по ал. 4, за които еко
логичното или количественото състояние на
водното тяло, което се засяга, е определено
в по-ниско от добро състояние, в съответния
действащ План за управление на речните
басейни трябва да включват и инвестиции
в съществуваща напоителна система и по
предварителна оценка да осигуряват:
1. най-малко между 15 % и 25 % потен
циална икономия на вода съгласно техни
ческите характеристики на съществуващата
инсталация и
2. ефективно намаление на потреблението
на вода с не по-малко от 50 % от потенци
алната икономия в рамките на система за
съответното земеделско стопанство.
(6) Условията по ал. 5 не се прилагат,
ако снабдяването с вода на инвестициите по
проекта се извършва от съществуващ язовир,
въведен в експлоатация преди 31.10.2013 г. и
за който в План за управление на речния
басейн на Басейнова дирекция за управление
на водите са планирани мерки, свързани с
определяне на лимит за общо водочерпене
или за осигуряване на минимален отток след
язовира, и не е налице нарушение на тези
мерки или изисквания.
(7) За проекти с инвестиции по ал. 1 тряб
ва да има разработен инженерен проект от
строителен инженер, вписан в регистъра на
Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, правоспособен да проектира
системи за напояване.
(8) Инженерният проект по ал. 7 трябва
да показва наличие на съществуващо или
предвидено ново измервателно устройство
на потреблението на вода в земеделското
стопанство и трябва да показва изпълнение
на условията по ал. 2 и/или ал. 5.
(9) Дейностите, свързани с инвестиции за
напоителни системи, трябва да бъдат съгла
сувани чрез становището за допустимост по
чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на
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инвестиционното предложение по отношение
съответствието му с Плана за управление на
речните басейни и Плана за управление на
риска от наводнения. Становището за допус
тимост трябва да е издадено от директора на
съответната Басейнова дирекция за управление
на водите към Министерството на околната
среда и водите, в чийто териториален обхват
ще се извършва инвестицията.
Чл. 31. (1) Не се подпомагат като само
стоятелен проект или дейност:
1. събарянето на стари сгради и производ
ствени съоръжения;
2. инвестициите в нематериални активи.
(2) В един период на прием едно лице
не може да подава повече от едно проектно
предложение.
Чл. 32. (1) Изборът се извършва при даване
на приоритет на:
1. проекти с инвестиции за стопанства,
които отглеждат култури в приоритетен сек
тор „Плодове и зеленчуци“ и/или имат реги
стрирани животновъдни обекти и отглеждат
животни в приоритетен сектор „Животновъд
ство“ съгласно приложение № 10;
2. стопанства, сертифицирани за производ
ство на биологични продукти;
3. стопанства, разположени в необлагоде
телствани райони;
4. проекти с инвестиции за повишаване на
енергийната ефективност;
5. проекти с инвестиции за иновации в
стопанствата;
6. проекти с инвестиции от земеделски
стопани, членове на сдружения за напояване;
7. проекти с инвестиции, които ползват
вода от инфраструктура с по-малки загуби
и по-висока ефективност при използване на
водните ресурси.
(2) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се
определя в съответствие с критерии за оценка
на проекти съгласно приложение № 11 и се
преценява към датата на подаване на проект
ното предложение съобразно приложените
към него документи.
(3) Приоритет по критерия „Проекти, които
се изпълняват в сектори „Животновъдство“
и/или „Плодове и зеленчуци“ се дава само
ако разходите, за които се кандидатства, са
изцяло насочени към производството на сел
скостопанска продукция от приложение № 10.
(4) При определяне на точките по критерия
„Проекти, които се изпълняват в сектори „Жи
вотновъдство“ и/или „Плодове и зеленчуци“
съгласно приложение № 10 СПО на кандидати
за колективни инвестиции се изчисляват на
база средноаритметично изчислено СПО в
приоритетните сектори „Животновъдство“ и/
или „Плодове и зеленчуци“ на всички негови
членове/съдружници.
(5) Приоритет по критерия „Проекти с
инвестиции за напояване, при които се из
ползва вода от инфраструктура с по-малки
загуби и по-висока ефективност при използ
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ване на водните ресурси“ по ал. 1, т. 7 по
лучават проекти с инвестиции за напояване,
за които е осигурено или ще бъде осигурено
използването на вода от съоръжение съгласно
приложение № 12.
(6) В случай че изпълнението на приори
тетите по ал. 1 е станало основание за кла
сиране на кандидата пред други кандидати
по реда на тази наредба, той се задължава
да поддържа съответствие с приоритетите
по ал. 1 в срок три години считано от датата
на получаване на окончателно плащане и за
срок пет години за бенефициенти, които са
големи предприятия.
(7) Кандидатите, одобрени за подпомагане
въз основа на изпълнението на приоритета по
ал. 1, т. 1, се задължават да поддържат сто
панство със СПО в приоритетните сектори не
по-малко от това, за което са получили точки.
Чл. 33. Подпомагат се проекти, които са
получили минимален брой от 10 точки по
критериите за оценка, посочени в приложе
ние № 11.
Раздел V
Допустими разходи
Чл. 34. (1) Допустими разходи в рамките
на земеделското стопанство са:
1. строителство или обновяване на сгради и
на друга недвижима собственост, използвана
за земеделското производство, включително
такава, използвана за опазване компонентите
на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов
лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за
подобряване на земеделския производствен
процес, вк лючително за опазване компо
нентите на околната среда, получаване на
топлинна и/или електроенергия, необходими
за земеделските дейности на стопанството
и подобряване на енергийната ефективност,
съхранение и подготовка за продажба на зе
меделска продукция;
3. създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения, включително трайни насаждения
от десертни лозя, медоносни дървесни видо
ве за производство на мед и бързорастящи
храсти и дървесни видове за производство на
биоенергия;
4. разходи за достигане съответствие с но
вовъведените стандарти на ЕС, включително
чрез финансов лизинг;
5. закупуване на земя, необходима за из
пълнение на проекта във връзка с изграждане
и/или модернизиране на сгради, помещения
и други недвижими материални активи, пред
назначени за земеделските производствени
дейности и/или за създаване и/или преза
саждане на трайни насаждения;
6. закупуване на сгради, помещения и
друга недвижима собственост, необходими
за изпълнение на проекта, предназначени за
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земеделските производствени дейности на
територията на селски район съгласно при
ложение № 13;
7. разходи за рехабилитация на съществува
щи и изграждане на нови напоителни системи
и оборудване, включващи изграждането на
нови и подобряване на съществуващи мре
жи в стопанствата, водовземни съоръжения,
включително кладенци и съоръжения за съх
ранение на вода, както и закупуване на тех
ническо оборудване за тяхната експлоатация,
включително нови тръбопроводи, системи за
капково напояване, инсталации за дъждуване,
помпени станции, техники/съоръжения за
съхраняване/опазване на водата, и др.;
8. разходи за достигане на съответствие с
международно признати стандарти, свързани
с въвеждане на системи за управление на
качеството в земеделските стопанства, въ
веждане на добри производствени практики,
подготовка за сертификация;
9. закупуване на софтуер, включително
чрез финансов лизинг;
10. за ноу-хау, придобиване на патентни
права и лицензи, за регистрация на търговски
марки и процеси, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
11. разходи, свързани с проекта, в т.ч. раз
ходи за предпроектни проучвания, такси, хо
норари за архитекти, инженери и консултанти,
консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техни
ческа осъществимост на проекта, извършени
както в процеса на подготовка на проекта
преди подаване на проектното предложение,
така и по време на неговото изпълнение, които
не могат да надхвърлят 12 % от общия размер
на допустимите разходи по проект, включени
в т. 1 – 10, като допустимите разходи за про
ектиране се изчисляват върху допустимите
разходи за проектирания обект.
(2) Допустимите разходи по ал. 1, т. 11 не
може да превишават следните стойности:
1. за консултантски услуги и разходите за
правни услуги като част от разходите по ал. 1,
т. 11 – 1 % от допустимите разходи по ал. 1,
т. 1 – 10 (за проекти с инвестиции само за
земеделска техника и/или разходи по ал. 1,
т. 8 – 10) и 5 % от допустимите разходи по
ал. 1, т. 1 – 10 (за проекти с включени инвес
тиции за създаване на трайни насаждения и/
или строително-монтажни дейности и/или
оборудване и/или машини);
2. за изготвяне на технически и работен
проект в случаите на строително-монтажни
дейности като част от разходите по ал. 1,
т. 11 – 2,25 % от допустимите разходи за
проектирания обект;
3. за строителен надзор като част от раз
ходите по ал. 1, т. 11 – 1 % от допустимите
разходи по ал. 1, т. 1 – 10;
4. разходите за предпроектни проучвания
и хонорари за архитекти и инженери, извън
тези по т. 1, 2 и 3, като част от разходите по
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ал. 1, т. 11 – 1,5 % от допустимите разходи
по ал. 1, т. 1 – 10.
(3) Разходите за закупуване на земя, сгради
и друга недвижима собственост по ал. 1, т. 5
и 6 не могат да надхвърлят 10 % от общия
размер на допустимите разходи по ал. 1,
т. 1 – 4 и т. 7 – 10.
(4) Разходите по ал. 1, т. 11 са допустими,
ако са извършени не по-рано от 1 януари
2014 г., независимо дали всички свързани с
тях плащания са направени.
(5) Дейностите и разходите по проекта, с
изключение на разходите по ал. 1, т. 11, са
допустими, ако са извършени след подаване
на проектното предложение. Разходи по ал. 1,
т. 1 и 3 са допустими, ако са извършени след
посещението по чл. 42.
(6) Разходите за закупуване на земя, сгради
и друга недвижима собственост са допустими
за финансиране до размера на данъчната им
оценка, валидна към датата на подаване на
проектното предложение. В случай че към
датата на придобиването данъчната оценка е с
по-ниска стойност, допустими за финансиране
са разходи до този размер.
(7) Закупуването чрез финансов лизинг на
активите е допустимо, при условие че бене
фициентът стане собственик на съответния
актив не по-късно от датата на подаване на
искането за междинно или окончателно пла
щане за същия актив.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ – Раз
плащателна агенция, извършва оценка на
основателността на предложените за финан
сиране разходи по ал. 1 чрез съпоставяне
на предложените разходи с определените от
ДФЗ – РА, референтни разходи за допустими
за финансиране активи, дейности и услуги и/
или сравняване на представени оферти.
(9) Списък с наименованията на активите,
дейностите и услугите, за които ще се прилагат
референтни разходи, се съгласува от минис
търа на земеделието, храните и горите или
упълномощено от него лице и се публикува
на електронната страница на ДФЗ – РА, не
по-късно от датата на публикуване на обя
вата за откриване на процедура за прием на
проектни предложения.
(10) За всеки заявен за финансиране разход
по ал. 1, който към датата на подаване на
проектното предложение е включен в списъка
по ал. 9, кандидатът представя една незави
сима оферта, която съдържа наименованието
на оферента, срока на валидност на оферта
та, датата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента, подробна техническа
спецификация на активите/услугите, коли
чествено-стойностна сметка на строителномонтажните работи, цена в левове или евро
с посочен данък върху добавената стойност
(ДДС). Разплащателната агенция извършва
съпоставка между размера на определения
референтен разход и на предложения за фи
нансиране от кандидата, като одобрява за
финансиране разхода до по-ниския му размер.
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(11) За всеки заявен за финансиране раз
ход по ал. 1, който към датата на подаване
на проектното предложение не е включен в
списъка по ал. 9, кандидатът представя наймалко три съпоставими независими оферти,
които съдържат наименование на оферента,
срока на валидност на офертата, датата на
издаване на офертата, подпис и печат на
оферента, подробна техническа специфика
ция на активите/услугите, цена в левове или
евро с посочен ДДС. Кандидатът представя
запитване за оферта по образец съгласно
приложение № 14, а когато не е избрал найниската предложена цена – писмена обосновка
за мотивите, обусловили избора му. В тези
случаи ДФЗ – РА, извършва съпоставка меж
ду размера на разхода, посочен във всяка от
представените оферти, като одобрява за фи
нансиране разхода до най-ниския му размер,
освен ако кандидатът е представил мотивирана
обосновка за направения избор.
(12) В случаите по ал. 10 и 11 оферентите,
когато са местни лица, следва да са вписани
в търговския регистър към Агенцията по
вписванията, а оферентите – чуж дестран
ни лица, следва да представят документ за
правосубектност съгласно националното им
законодателство. Оферентите на строителномонтажни работи – местни и чуждестранни
лица, трябва да бъдат вписани в Централния
професионален регистър на строителя съглас
но Закона за Камарата на строителите и да
могат да извършват строежи и/или отделни
видове строителни и монтажни работи от
съответната категория съгласно изисквани
ята на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата
на строителите. Оферентите на посадъчен
материал трябва да имат издадено разреши
телно за производство и заготовка на посевен
и посадъчен материал и/или удостоверение
за регистрация като търговец на посевен и
посадъчен материал в случаите, предвидени
в Закона за посевния и посадъчния мате
риал. Оферентите за създаване на трайни
насаждения за дървесни видове за производ
ство на биоенергия трябва да са вписани в
публичните регистри съгласно чл. 235 и 241
от Закона за горите. Изискването за вписва
не в търговския регистър към Агенцията по
вписванията не се прилага за Националната
служба за съвети в земеделието, физически
лица – оференти на посадъчен материал, как
то и физически лица, предоставящи услуги
по ал. 1, т. 11.
(13) Когато за заявения за финансиране
разход кандидатът е представил съпоставими
оферти, независимо че разходът е включен в
списъка по ал. 9, ДФЗ – РА, извършва съпос
тавка между размера на разхода, посочен във
всяка от представените оферти, и размера на
определения референтен разход, като одоб
рява за финансиране разхода до най-ниския
му размер. Когато кандидатът е представил
мотивирана обосновка за направения избор,
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съпоставката се извършва между размера на
определения референтен разход и размера
на предложения за финансиране разход, като
ДФЗ – РА, одобрява за финансиране разхода
до по-ниския му размер.
(14) Изискванията по ал. 8 – 13 не се при
лагат по отношение на заявени за финанси
ране разходи за закупуване на земя, сгради и
други недвижими имоти, както и за разходи
за такси за извършвани услуги от държавни
и/или общински органи и институции.
(15) За разходите по ал. 1, т. 11, извърше
ни преди датата на подаване на проектното
предложение, кандидатите, които се явяват
възложители по чл. 5 и 6 от Закона за об
ществените поръчки, при подаване на про
ектното предложение представят заверено от
възложителя копие на всички документи от
проведената съгласно изискванията на Закона
за обществените поръчки процедура за избор
на изпълнител/и.
Чл. 35. (1) За кандидати, които са възложи
тели по чл. 5 и 6 от Закона за обществените
поръчки, когато заявеният за финансиране
разход не е включен в списъка по чл. 34,
ал. 9 към датата на подаване на проектното
предложение, обосноваността на разходите се
преценява чрез представяне на най-малко три
съпоставими независими оферти, по които
оферентите трябва да отговарят на изисква
нията на чл. 34, ал. 12.
(2) Кандидатите събират офертите по ал. 1
чрез прилагане на принципа на пазарни кон
султации съгласно Закона за обществените
поръчки, като публикуват на профила на
купувача информация относно вида на ин
вестицията, която ще бъде заявена за финан
сиране, придружена от техническа специфи
кация с посочени минимални параметри или
подробно описание на актива. Кандидатите
определят подходящ срок за получаване на
оферти, който не може да бъде по-кратък от
5 работни дни.
(3) Минималното съдържание на офертите
по ал. 1 е: наименование на оферента, срок
на валидност на офертата, дата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента,
техническо предложение, ценово предложение
в левове с посочен ДДС.
(4) В случаите на ал. 1 кандидатите пред
ставят в ДФЗ – РА, решение за определяне
на стойността на разхода, за който канди
датстват, с включена обосновка за мотивите,
обусловили избора му.
(5) За кандидатите по ал. 1 обосноваността
на разхода може да се преценява чрез съпос
тавяне с определените референтни разходи.
Чл. 36. Не са допустими за подпомагане
разходи:
1. за закупуване и/или инсталиране на
оборудване, машини и съоръжения втора
употреба;
2. за закупуване на лизинг на недвижима
собственост;
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3. за данък върху добавената стойност
(ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС,
когато е поет действително и окончателно от
кандидати, различни от лицата, освободени
от данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за
данък върху добавената стойност;
4. оперативни разходи, включително разхо
ди за поддръжка, наеми, застраховка, както
и други разходи, възникнали при изпълне
ние на договори за лизинг, марж/печалба за
лизингодателя, разходи за лихви, разходи за
неустойки и такси, режийни разходи;
5. за банкови такси, разходи за гаранции,
изплащане и рефинансиране на лихви;
6. за принос в натура;
7. за изследвания за разработване на нови
продукти, процеси и технологии;
8. за търговия на дребно;
9. за закупуване на права за производство
на земеделска продукция;
10. за закупуване на животни, едногодишни
растения и тяхното засаждане;
11. за закупуване, включително чрез фи
нансов лизинг, на нови машини и оборудване,
включително компютърен софтуер, за частта
над пазарната им стойност;
12. за сертификация по НАССР (Анализ на
опасностите и контрол на критичните точки)
и по други международно признати стандарти;
13. които представляват обикновена под
мяна;
14. свързани с плащания в брой;
15. за инвестиции в частта им, която над
вишава определените референтни разходи;
16. за консултантски услуги, предоставяни
по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 2016 г. за
прилагане на подмярка 2.1.2. „Консултант
ски услуги за малки земеделски стопанства“
по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги
по управление на стопанството и услуги по
заместване в стопанството“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.;
17. включени в таблица 8 „Описание на
планираните инвестиции и дейности, които
ще бъдат извършени в рамките на периода
за проверка изпълнението на бизнес плана“
в бизнес плана на проектното предложение,
одобрено по Наредба № 10 от 2016 г. за при
лагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за
развитието на малки стопанства“ от мярка 6
„Развитие на стопанства и предприятия“ от
Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 46 от 2016 г.);
18. за закупуване на кошери и пчелни майки;
19. подпомагани по Националната програма
по пчеларство за периода 2017 – 2019 г.;
20. за транспортни средства с изключение
на земеделска техника;
21. за строително-монтажни работи и/или
създаване на трайни насаждения, извършени
преди посещението по чл. 42.
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РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 37. (1) Производството по предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор
започва в деня на публикуването на обявата
за откриване на процедурата чрез подбор в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, нари
чана по-нататък „ИСУН“. Обявата се издава
от изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
след одобрение от министъра на земеделието,
храните и горите или упълномощено от него
лице. Обявата съдържа началния и крайния
срок за приемане на проектни предложения,
както и бюджета на подмярката за съответ
ния период на прием. Периодът на прием не
може да бъде по-кратък от 60 календарни
дни. Обявата може да бъде оспорена в срока
по чл. 27, ал. 2, изречение второ от Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, наричан
по-нататък „ЗУСЕСИФ“.
(2) В обявата по ал. 1 могат да бъдат опре
делени и допълнителни ограничения относно
допустимите за финансова помощ разходи,
инвестиции, кандидати и интегрирани про
екти. В обявата се определят нововъведените
стандарти на ЕС, за които са допустими ин
вестиции в конкретния прием.
(3) Обявата по ал. 1 може да бъде изменяна
само при условията на чл. 26, ал. 7 ЗУСЕСИФ.
(4) Безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски
стопанства по Тематична подпрограма за раз
витие на малки стопанства“ се предоставя по
реда на ЗУСЕСИФ и съобразно тази наредба.
Чл. 38. (1) Кандидатите могат да искат
разяснения по условията за предоставяне
на финансова помощ в срок до три седмици
преди изтичането на срока за кандидатстване
на електронен адрес, посочен в обявата. Ра
зясненията се утвърждават от ръководителя
на управляващия орган. Разясненията се дават
по отношение на условията за кандидатстване,
не съдържат становище относно качеството на
проектното предложение и са задължителни
за всички кандидати.
(2) Разясненията се публикуват на елек
тронната страница на Министерството на
земеделието, храните и горите, ДФЗ – РА, и
на страницата на ИСУН до две седмици преди
изтичане на крайния срок за кандидатстване.
Чл. 39. (1) Кандидатстването се извършва
единствено чрез електронно подадено про
ектно предложение в ИСУН. В случаите на
включени в проектното предложение стро
ително-монтажни работи техническите или
работните проекти могат да се представят
на хартиен носител в съответната областна
дирекция на ДФЗ – РА, по място на извърш
ване на инвестицията.
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(2) Проектното предложение се състои от:
1. електронен формуляр за кандидатстване
по образец съгласно приложение № 15;
2. основна информаци я за проектното
предложение по образец съгласно приложе
ние № 16;
3. документи съгласно приложение № 17.
(3) С квалифициран електронен подпис,
наричан по-нататък „КЕП“, кандидатът под
писва единствено електронния формуляр,
което удостоверява достоверността на всички
приложени документи. Когато кандидатът се
представлява от няколко лица заедно, форму
лярът се подписва от всяко от тях с КЕП. В
случай че проектното предложение се подава
от упълномощено лице, се прилага изрично
нотариално заверено пълномощно.
(4) Документите се прилагат към форму
ляра за кандидатстване във формат „рdf“,
„xls“ или друг формат, указан в приложение
№ 17. Основна информация за проектното
предложение се прилага във формат „рdf“,
подписан от кандидата, и формат „xls“. Ори
гиналите на документите се съхраняват от
кандидата/бенефициента и се представят
при поискване.
(5) Документите, приложени към фор
муляра за кандидатстване и към исканията
за плащане, както и тези, представени от
кандидатите/бенефициентите в резултат на
допълнително искане от ДФЗ – РА, трябва да
бъдат представени на български език. Когато
оригиналният документ е изготвен на чужд
език, той трябва да бъде придружен с превод на
български език, извършен от заклет преводач,
а когато документът е официален по смисъла
на Гражданския процесуален кодекс – да бъде
легализиран или с апостил. Когато държавата,
от която произхожда документът, е страна по
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47
от 2000 г.), и има договор за правна помощ с
Република България, освобождаващ докумен
тите от легализация, документът се представя
в съответствие с режима на двустранния
договор.
Чл. 40. (1) Кандидатът трябва да посочи
електронен адрес, който да е асоцииран към
профила на кандидата в ИСУН и не трябва
да се променя в периода на кандидатстване
и оценка.
(2) Кореспонденцията и уведомленията във
връзка с оценката на проектното предложение
се осъществява през ИСУН чрез електронния
профил на кандидата.
(3) За дата на получаване на кореспон
денцията и уведомленията се счита датата
на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете
започват да текат за кандидатите/бенефици
ентите от изпращането на съответната корес
понденция и уведомление от оценителната
комисия в ИСУН.
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(4) От кандидатите/бенефициентите не
може да се изисква представяне на документи,
когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез
публичен регистър или когато информацията
или достъпът до нея се предоставя от компе
тентния орган на ДФЗ – РА, по служебен път.
(5) От кандидатите/бенефициентите на
финансовата помощ не може да се изисква
представяне на документи, които вече са
предоставени и срокът им на валидност не
е изтекъл.
Чл. 41. (1) Проектното предложение може
да бъде подадено и при липса, но само когато
тя се отнася за документи, издавани от други
държавни или общински органи и институции,
или документи, които не променят качеството
на проектното предложение.
(2) За проектни предложения с липси по
ал. 1, неотстранени най-късно в срока по
чл. 44, ал. 8, производството по отношение
на кандидата се прекратява.
(3) За проектни предложения с липсващи
документи извън изброените в ал. 1 произ
водството по отношение на кандидата се
прекратява.
(4) Допълнителна пояснителна информа
ция или документ от кандидатите относно
декларираните обстоятелства и представените
документи може да бъде предоставена само
по искане на оценителната комисия.
Чл. 42. В случай на проектни предложения,
включващи разходи за строително-монтажни
работи и/или създаване на трайни насаж
дения, ДФЗ – РА, задължително извършва
посещение на място.
Чл. 43. (1) В срок до една седмица от
крайния срок за подаването на проектните
предложения изпълнителният директор на
ДФЗ – РА, назначава оценителна комисия.
(2) Комисията по ал. 1 оценява и класира
проектните предложения до три месеца от
нейното назначаване, а в случаите по чл. 30,
ал. 2 ЗУСЕСИФ – до три месеца за всяко от
делно производство, освен ако по изключение
в заповедта за назначаването є не е посочен
по-дълъг срок, който не може да надвишава
4 месеца. Работата на комисията приключва
с оценителен доклад до изпълнителния ди
ректор на ДФЗ – РА.
(3) В случаите, при които размерът на
заявената финансова помощ на всички пода
дени проектни предложения надхвърля раз
полагаемия бюджет, определен в обявата по
чл. 37, ал. 1 за съответния период на прием,
оценителната комисия прави предварителна
проверка по критериите за оценка на проект
ните предложения в срок до един месец от
нейното назначаване. В този случай изпъл
нителният директор на ДФЗ – РА, в акта за
назначаване на оценителната комисия включва
и едномесечния срок за предварителна про
верка по критериите за оценка.
(4) Членовете и резервните членове на коми
сията са служители на ДФЗ – РА. В комисията
може да се включат и външни оценители. По
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своя преценка управляващият орган може да
излъчи свои представители, които се включват
в комисията със статут на наблюдатели.
Чл. 44. (1) В срока по чл. 43, ал. 2 и 3 оце
нителната комисия въз основа на оценителни
листове, утвърдени от изпълнителния дирек
тор на ДФЗ – РА, и публикувани в ИСУН не
по-късно от датата на публикуване на обява
за процедура чрез подбор:
1. извършва предварителна проверка на
проектните предложения по критериите за
оценка;
2. извършва проверка за административно
съответствие и допустимост;
3. извършва техническа и финансова оценка
на представените документи, заявените данни
и други обстоятелства, свързани с проектно
то предложение, включително окончателна
оценка на критериите за оценка.
(2) Въз основа на извършената предва
рителна проверка по критериите за оценка
по ал. 1, т. 1 комисията изготвя списък на
всички проектни предложения, като посочва
получения брой точки за всеки един проект
по всеки критерий. Списъкът се публикува
на интернет страницата на ДФЗ – РА.
(3) Кандидатите могат писмено да възразя
ват пред министъра на земеделието, храните и
горите в едноседмичен срок от публикуването
на списъка по ал. 2.
(4) Министърът на земеделието, храните и
горите в едноседмичен срок след приключва
не на периода на прием назначава комисия,
в състава на която могат да се включват и
представители на ДФЗ – РА. Комисията се
произнася с решение по възраженията по
ал. 3 в двуседмичен срок от получаването им.
(5) Комисията по ал. 4 изпраща решението
по всяко възражение на оценителната комисия
по чл. 43, ал. 1.
(6) Въз основа на извършената предвари
телна проверка по критериите за оценка по
ал. 1, т. 1 и решенията по ал. 4 комисията по
чл. 43, ал. 1 изготвя списъци на проектните
предложения, класирани в низходящ ред спо
ред броя на получените точки:
1. за финансирането на които е необходим
бюджет, който не надвишава с повече от 30 %
бюджета, определен в обявата за откриване на
производството за съответния период на прием;
2. получили еднакъв брой точки, за ко
ито има остатъчен разполагаем бюджет, но
сумата от тях надвишава 130 % от бюджета
по обявата;
3. всички останали подадени проектни
предложения.
(7) За проектните предложения по ал. 6, т. 1
и 2 се извършват оценките за административ
но съответствие и допустимост по ал. 1, т. 2.
(8) Когато при проверките по ал. 1, т. 2 се
установи липса на документи по чл. 41, ал. 1
и/или друга нередовност, комисията изпраща
на кандидата уведомление за установени
те липси/нередовности и определя срок от
15 дни за тяхното отстраняване.
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(9) Уведомлението съдържа и информа
ция, че неотстраняването на нередовностите
в срок може да доведе до прекратяване на
производството по отношение на кандидата.
Отстраняването на нередовностите не може
да води до подобряване на качеството на
проектното предложение.
(10) Въз основа на извършените проверки
по ал. 1, т. 2 комисията изготвя списък на
проектните предложения, които не се допускат
до техническа и финансова оценка.
(11) В списъка по ал. 10 се посочват и
основанията за недопускане и той се публи
кува на интернет страницата на ДФЗ – РА,
а за недопускането се съобщава на всеки от
кандидатите, включени в него, по реда на
чл. 61 от Административнопроцесуалния ко
декс, като същото подлежи на оспорване по
Административнопроцесуалния кодекс.
(12) Кандидат, чието проектно предложе
ние е включено в списъка по ал. 10, може
писмено да възрази пред изпълнителни я
директор на ДФЗ – РА, в едноседмичен срок
от съобщаването.
(13) За разглеждане на възраженията по
ал. 12 и проверка на основателността им
изпълнителният директор на ДФЗ – РА, оп
ределя служители, различни от тези, участ
вали в оценката по ал. 1, т. 2, които изготвят
мотивиран доклад.
(14) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
се произнася по основателността на възра
жението в едноседмичен срок от неговото
получаване, като:
1. връща проектното предложение за тех
ническа и финансова оценка или
2. прекратява производството по отношение
на кандидата.
(15) Когато при проверките по ал. 1, т. 3 се
установи нередовност, комисията изпраща на
кандидата уведомление, като определя срок
от 15 дни за отстраняването є.
(16) Уведомлението съдържа и информа
ция, че неотстраняването на нередовностите
в срок може да доведе до прекратяване на
производството по отношение на кандидата.
Отстраняването на нередовностите не може
да води до подобряване на качеството на
проектното предложение.
(17) Като част от проверките по ал. 1, т. 2
и 3 ДФЗ – РА, може да извърши посещение
на място за установяване на фактическото
съответствие с представените документи, като:
1. посещението на място се извършва в
присъствието на кандидата или на упълно
мощен негов представител;
2. след приключване на посещението на
място служителят на РА представя протоко
ла с резултатите от посещението за подпис
на кандидата или на упълномощен негов
представител, който има право да напише в
протокола обяснения и възражения по напра
вените констатации;
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3. екземпляр от протокола по т. 2 се пре
доставя на кандидата или на упълномощен
негов представител веднага след приключване
на посещението на място;
4. в случай че кандидатът или упълно
мощен негов представител не е открит при
извършване на посещението на място, РА
уведомява кандидата, като му изпраща копие
от протокола чрез ИСУН;
5. в едноседмичен срок от получаването на
протокола по т. 4 за посещението на място
кандидатът може писмено да направи възра
жения и да даде обяснения по направените
констатации пред изпълнителния директор
на РА.
(18) За проектните предложения по ал. 6, т. 3
проверка за административно съответствие и
допустимост и техническа и финансова оценка
може да се извърши при наличие на остатъ
чен бюджет след приключване на оценката
на допуснатите за техническа и финансова
оценка проектни предложения.
(19) Въз основа на извършените проверки
по ал. 1, т. 3 и ал. 18 комисията изготвя оце
нителен доклад, който включва:
1. списък на предложените за финансиране
проектни предложения, подредени по реда на
тяхното класиране по критериите за оценка, и
размера на безвъзмездната финансова помощ,
която да бъде предоставена за всеки от тях;
2. списък с резервните проектни предложе
ния, подредени по реда на тяхното класиране
по критериите за оценка, които успешно са
преминали оценяването, но за които не дос
тига финансиране;
3. списък на проектни предложения, за
които да бъде отказано предоставяне на без
възмездна финансова помощ и основанието
за отказа им, като в него се включват и про
ектните предложения по ал. 6, т. 3, за които
не е приложена процедурата по ал. 18.
Чл. 45. (1) Проектното предложение може
да бъде изцяло или частично оттеглено от
кандидата по всяко време с писмено искане
до изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
на хартиен носител. Това обстоятелство се
отбелязва в ИСУН от потребител на систе
мата със съответните права. Оттеглянето
поставя кандидата в положението, в което се
е намирал преди подаването на оттеглените
документи или на част от тях. В случай че
кандидат е подал повече от едно проектно
предложение в рамките на една процедура,
на оценка подлежи единствено последното
подадено по време проектно предложение.
(2) Когат о к а н д и дат ът е у ведомен о т
комисията за случаи на несъответствия и/
или нередовности в документите в проект
ното предложение или когато кандидатът е
уведомен за намерението на комисията да
извърши проверка/посещение на място, или
когато при проверката/посещението на мяс
то се установи нередовност, не се разрешава
оттегляне по отношение на частите на тези
документи, засегнати от нередовността. В
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тези случаи комисията писмено уведомява
кандидата за решението си по направеното
искане за оттегляне.
(3) При оттегляне изцяло на проектно пред
ложение, което не попада в обхвата на ал. 2,
ДФЗ – РА, прекратява образуваното пред него
административно производство, а кандидатът
има право да подаде ново проектно предло
жение за същата инвестиция, в случай че е
обявена процедура за подбор по подмярката.
(4) Проектното предложение може да бъде
поправяно по всяко време след подаването му
само в случай на очевидни грешки.
(5) Поправката и преценката за съответ
ствие с условията по ал. 4 се извършват от
оценителната комисия до приключване на
работата є, а в останалите случаи – след
решение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по чл. 47, ал. 1 от определе
ни от изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
служители.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла
щателна агенция, може да признае очевидни
грешки само ако те могат да бъдат непосред
ствено установени при техническа проверка
на информацията, съдържаща се в проектното
предложение или част от него, при условие че
кандидатът е действал добросъвестно.
(7) Не се допуска поправяне на проектното
предложение и представените от кандидата
удостоверителни документи извън хипотезата
по ал. 4.
(8) Когато е допуснато частично оттегляне
по ал. 1, новите обстоятелства не се вземат
под внимание, ако водят или биха довели до
увеличаване на точките по критериите за
оценка, както и ако биха довели до определяне
на по-голям размер на финансовата помощ
при условията на чл. 14, ал. 2 и 3.
Чл. 46. (1) В 10-дневен срок от получаване
на оценителния доклад по чл. 44, ал. 19 с
приложените към него документи изпълни
телният директор на ДФЗ – РА:
1. одобрява доклада;
2. връща доклада за провеждане на оце
няването и класирането от етапа, където са
допуснати нарушения, когато те са отстраними;
3. не одобрява доклада, когато в проце
дурата са допуснати съществени нарушения.
(2) При наличие на класирани проектни
предложения с еднакъв брой точки, за които е
наличен частичен разполагаем бюджет, изпъл
нителният директор на ДФЗ – РА, уведомява
министъра на земеделието, храните и горите
и след негово одобрение може да увеличи
бюджета за съответния период на прием.
Тези проектни предложения се одобряват след
изменение на бюджета, определен в обявата
за откриване на процедурата за съответния
период на прием.
(3) Преди сключване на административния
договор ДФЗ – РА, изисква от кандидата от
списъка по чл. 44, ал. 19, т. 1, а в случаите
на остатъчен финансов ресурс и/или увели
чаване на бюджета по обявената процедура

БРОЙ 82

ДЪРЖАВЕН

за подбор по ал. 2 – и от списъка по чл. 44,
ал. 19, т. 2, в 10-дневен срок от уведомяването
му да представи документите по чл. 11, ал. 3.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
прекратява процедурата:
1. в случаите по ал. 1, т. 3;
2. когато няма постъпили в срок проектни
предложения или всички подадени предложе
ния са оттеглени;
3. при спиране на финансирането по ПРСР
2014 – 2020 г. или на част от нея.
Чл. 47. (1) В двуседмичен срок от одобря
ването на оценителния доклад, съответно от
представянето на доказателствата по чл. 46,
ал. 3, изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
взема решение за предоставяне на безвъз
мездна финансова помощ по всяко проектно
предложение, включено в списъка по чл. 44,
ал. 19, т. 1.
(2) При остатъчен финансов ресурс без
възмездна финансова помощ може да бъде
предоставена и за проектни предложения
от списъка по чл. 44, ал. 19, т. 2 по реда на
тяхното класиране.
(3) Решението на изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, да предостави безвъзмездна фи
нансова помощ се обективира в администра
тивен договор с бенефициента, който съдържа
реквизитите на чл. 37, ал. 3 ЗУСЕСИФ.
(4) Одобреният проект е неразделна част
от договора по ал. 3.
(5) В срок 15 календарни дни от получаване
на уведомление за решение за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ кандида
тът има право да подпише административен
договор.
(6) Образецът на административен договор
се утвърждава от изпълнителния директор
на ДФЗ – РА, след съгласуване с министъра
на земеделието, храните и горите и се пуб
ликува на електронните страници на МЗХГ,
ДФЗ – РА, и ИСУН.
(7) Когато при обработката на проектното
предложение бъдат установени съмнения за
изкуствено създадени условия, в договора по
ал. 6 ДФЗ – РА, може да предвиди извършване
на допълнителни проверки преди изплащане
на финансовата помощ и в срок до три години
от датата на получаване на окончателното
плащане и за срок пет години – за бенефи
циенти, които са големи предприятия.
Чл. 48. (1) В 10-дневен срок от одобряване на
оценителния доклад изпълнителният директор
издава мотивирано решение, с което отказва
предоставянето на безвъзмездната финансова
помощ за всяко проектно предложение, вклю
чено в списъка по чл. 44, ал. 19, т. 3.
(2) Изпълнителният директор издава мо
тивирано решение, с което отказва предоста
вянето на безвъзмездната финансова помощ
в 10-дневен срок от:
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1. изтичане на срока по чл. 47, ал. 5 за
проектно предложение, включено в списъка
по чл. 44, ал. 19, т. 1 и 2, при несъгласие или
неявяване на кандидата да сключи админи
стративен договор;
2. уведомяването за кандидат, който не
представи в срок документите по чл. 46, ал. 3.
(3) Кандидатът се уведомява за решени
ето, с което се отказва предоставянето на
безвъзмездна финансова помощ по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 49. (1) Процедурата по проектното
предложение се прекратява или проектното
предложение получава отказ за финансиране
в случай на:
1. нередовност на документите или не
пълнота на заявените данни и посочените
факти, установени при проверките по чл. 44,
ал. 1, т. 2 и 3;
2. несъответствие с целите и изискванията
към кандидатите, дейностите, проектите и
заявените разходи, определени в тази наредба;
3. несъответствие на проектното предложе
ние с минималния брой точки съгласно чл. 33;
4. неотстраняване на нередовност на до
кументи, непълнота и неяснота на заявените
данни и посочени факти и/или непредставя
не на изисканите от оценителната комисия
документи, необходими за удостоверяване
съответствие на заявените от кандидата данни
до изтичане на срока по чл. 44, ал. 8 и 15,
като оценителната комисия отказва изцяло
финансирането или намалява финансовата
помощ в съответствие с естеството на неот
странените нередности, непълноти, неясноти
и/или липси;
5. недостатъчен бюджет за финансиране
на подаденото проектно предложение, опре
делен в обявата за откриване на съответната
процедура;
6. проект с допустими разходи под опре
деления минимален размер, съответно – над
определения максимален размер, посочени
в чл. 16;
7. установяване на обстоятелствата, посо
чени в чл. 11, ал. 1 или 2, както и непред
ставяне на някой от документите в срока по
чл. 46, ал. 3;
8. установено несъответствие на техничес
ките характеристики и капацитета на заявената
за подпомагане земеделска техника спрямо
размера на обработваната от кандидата земя
по реда на чл. 24;
9. установено изкуствено създаване на
условията, необходими за получаване на по
мощта, с цел осъществяване на предимство в
противоречие с целите на подмярката.
(2) В случаите на частичен отказ по ал. 1
кандидатът има право да сключи администра
тивния договор за одобрената част от допусти
мите разходи или да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба.
(3) В случаите на пълен отказ по ал. 1 кан
дидатът има право да кандидатства отново за
същата инвестиция по реда на тази наредба с
изключение на случаите по ал. 1, т. 9.
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Чл. 50. В случаите по чл. 7, ал. 11 ДФЗ – РА,
извършва проверка/посещение на място с цел
да установи изпълнение на намеренията на
кандидата за засаждане/засяване на земедел
ските култури през текущата стопанска година
към датата на кандидатстване. Проверката
може да бъде извършена и след сключване
на административния договор. В случай че
бъде установено, че одобреният кандидат не е
засял/засадил културите след изтичане на по
сочения в декларацията период или засетите/
засадените култури водят до несъответствие
с изискването по чл. 7, ал. 3, т. 3, ДФЗ – РА,
прекратява едностранно и без предизвестие
сключения административен договор.
Чл. 51. До 30 дни от датата на сключване
на административния договор ДФЗ – РА, ор
ганизира въвеждащо обучение за изпълнение
на проектите по съответната процедура за
бенефициентите, изрично заявили, че ще се
възползват от тази възможност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИЗПЛ АЩ АНЕ Н А ФИН АНСОВАТА ПО
МОЩ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 52. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на цялата инвестиция.
(2) Финансовата помощ може да бъде
изплатена и преди извършване на цялата
инвестиция при спазване на условията на
чл. 18 и 19.
(3) Финансовата помощ не се изплаща на
бенефициенти, за които е установено, че са
създали изкуствено условията, необходими за
получаване на помощта, с цел осъществяване
на предимство в противоречие с целите на
подмярката.
(4) Финансовата помощ се изплаща при
условие, че в срока по чл. 55, ал. 2 бенефи
циентът е представил съответните лицензи,
разрешения и/или удостоверения за регис
трация за извършването на всички дейности
и/или функционирането на всички активи,
включени в одобрения проект, за които съглас
но действащото законодателство се изисква
лицензиране, разрешение и/или регистрация.
Чл. 53. (1) При кандидатстване за плащане
бенефициентът подава искане за плащане по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на ДФЗ – РА. Искането за плащане се подава
електронно чрез ИСУН.
(2) Искането за плащане се състои от:
1. електронен формуляр по образец;
2. документи, описани в приложение № 18
при кандидатстване за авансово плащане
или приложение № 19 при кандидатстване за
междинно/окончателно плащане.
(3) В случай че искането за плащане се
подава от упълномощено лице, се прилага
изрично нотариално заверено пълномощно.
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(4) Документите се прилагат към исканията
за плащане във формат „рdf“, „xls“ или друг
формат, указан в приложение № 18 или № 19.
Оригиналите на документите се съхраняват от
бенефициента и следва да бъдат представени
при поискване.
(5) Документите, приложени към искани
ята за плащане, както и тези, представени от
бенефициентите в резултат на допълнително
искане от ДФЗ – РА, трябва да бъдат предста
вени на български език. Когато оригиналният
документ е изготвен на чужд език, той трябва
да бъде придружен с превод на български
език, извършен от заклет преводач, а кога
то документът е официален по смисъла на
Гражданския процесуален кодекс – да бъде
легализиран или с апостил. Когато държавата,
от която произхожда документът, е страна по
Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични
актове, ратифицирана със закон (ДВ, бр. 47
от 2000 г.), и има договор за правна помощ с
Република България, освобождаващ докумен
тите от легализация, документът се представя
в съответствие с режима на двустранния
договор.
(6) Кореспонденцията и уведомленията във
връзка с обработка на исканията за плащане
се осъществяват през ИСУН чрез електронния
профил на бенефициента по реда на чл. 40.
Чл. 54. (1) При кандидатстване за аван
сово плащане бенефициентът подава искане
за авансово плащане чрез ИСУН и прилага
документи съгласно приложение № 18. В
случай че проектното предложение се подава
от упълномощено лице, се прилага изрично
нотариално заверено пълномощно.
(2) Оригиналът на банковата гаранция се
предава лично от бенефициента в срок три
дни от подаване на искането за плащане с
приемно-предавателен протокол в съответната
областна дирекция на Държавен фонд „Земе
делие“ по чл. 44 от Устройствения правилник
на Държавен фонд „Земеделие“ по място на
извършване на инвестицията.
(3) Искането за авансово плащане се по
дава най-рано 10 работни дни след датата на
сключване на административния договор.
(4) Когато бенефициентът не е приложил
документ, необходим за извършване на авансо
вото плащане, или не представи обезпечение,
ДФЗ – РА, изпраща уведомително писмо на
бенефициента, който в срок до 15 дни от полу
чаването му е длъжен да предостави изисканите
допълнителни документи и/или информация.
(5) В срок до 25 работни дни от датата на
подаване на искането за авансово плащане
ДФЗ – РА, изплаща одобрената сума или
мотивирано отказва авансовото плащане,
за което уведомява бенефициента. Срокът
спира да тече до датата на представянето на
документите по ал. 4.
Чл. 55. (1) При кандидатстване за междин
но или окончателно плащане бенефициентът
подава искане чрез ИСУН, като прилага към
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него документите, посочени в приложение
№ 19. В случай че искането за плащане се
подава от упълномощено лице, се прилага
изрично нотариално заверено пълномощно.
(2) Искането за окончателно плащане се
подава не по-късно от един месец след изти
чане на срока по чл. 59, ал. 1 и 2.
Чл. 56. (1) В срок не по-късно от три ме
сеца след подаване на искане за междинно/
окончателно плащане ДФЗ – РА:
1. извършва проверка на представените
документи, заявените данни и други обсто
ятелства, свързани с искането за плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие
с представените документи и за установяване
спазването на критериите за допустимост,
както и на ангажименти или други задъл
жения на бенефициента по тази наредба,
а д м и н ис т рат и вн и я дог овор и/и л и П РСР
2014 – 2020 г., като:
а) проверката се извършва в присъствието
на бенефициента на помощта или на упълно
мощен негов представител;
б) при приключване на проверката на място
служителят на ДФЗ – РА, изготвя протокол
за резултатите от проверката и го представя
за подпис на бенефициента на помощта или
на упълномощен негов представител, който
има право да напише в протокола обяснения
и възражения по направените констатации;
в) след приключване на проверката на мяс
то, ако е установено неспазване на условията
по административния договор или наредбата,
на бенефициента или упълномощен негов
представител се изпраща копие от протокола
по буква „б“;
г) в срок до 10 работни дни от получаване
то на протокола по буква „б“ бенефициентът
или упълномощен негов представител може
писмено да направи възражения и да даде
обяснения по направените констатации пред
изпълнителния директор на ДФЗ – РА;
3. се произнася по размера на допустимите
разходи след извършен анализ за установяване
на фактическо съответствие и съответствие
по документи между одобрената и реално
извършената инвестиция и изплаща съответ
стващата на този размер финансова помощ;
4. изплаща одобрената финансова помощ
в съответствие с т. 3.
(2) В случай на нередовност или липса на
документи при възникване на необходимост
от представяне на допълнителни документи
при непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти по ал. 1, т. 1 и 2, както
и с цел да се удостовери съответствието на
заявените данни, ДФЗ – РА, изпраща уведо
мително писмо чрез ИСУН до бенефициента
за необходимостта от представяне на допълни
телни данни и/или документи, включително
такива, които не са посочени в приложение
№ 19. Бенефициентът представя изисканите
му данни и/или документи в срок до 15 ра
ботни дни от уведомяването. Срокът по ал. 1
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спира да тече до предоставянето на исканите
документи или данни, но за не повече от
един месец.
(3) Искането за плащане и приложените
към него документи могат да бъдат изцяло или
частично оттеглени от бенефициента по всяко
време. Оттеглянето поставя бенефициента в
положението, в което се е намирал преди по
даването на документите или на част от тях.
(4) Когато бенефициентът е уведомен от
ДФЗ – РА, за констатирани нередовности в
документите по чл. 54, ал. 1 или чл. 55, ал. 1
или когато при проверката на място се установи
нередовност, не се разрешава оттегляне по ал. 3
на документи по отношение на инвестицията,
засегната от нередовността. Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, уведо
мява писмено бенефициента за решението си
по направеното искане за оттегляне.
(5) При оттегляне на исканията за плащане,
което не попада в хипотезата на ал. 4, бене
фициентът има право да подаде ново искане
за плащане в срока по чл. 55, ал. 2.
(6) Исканията за плащане и приложените
към тях документи могат да бъдат поправяни
и коригирани по всяко време след подаването
им в случай на очевидни грешки, признати
от ДФЗ – РА, въз основа на цялостна пре
ценка на конкретния случай и при условие
че бенефициентът е действал добросъвестно.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ – Раз
плащателна агенция, може да признае оче
видни грешки само ако те могат да бъдат
непосредствено установени при техническа
проверка на информацията, съдържаща се в
документите по ал. 6.
(8) Не се допуска коригиране или поправяне
на искане за плащане и приложените към тях
документи извън случаите по ал. 6.
Чл. 57. Размерът на дължимите плащания
на бенефициентите се изчислява въз основа
на приетите за допустими и реално извърше
ни разходи след извършване на проверките
по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на
разпоредбите на чл. 63 от Регламент за из
пълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от
17 юли 2014 г. за определяне на правила за
прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета по
от ношение на ин тег ри раната система за
администриране и контрол, мерките за раз
витие на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 227/69 от 31 юли 2014 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014“, и на чл. 35 от Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и усло
вията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
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развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие, наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) № 640/2014“.
Ч л . 58 . (1) Държ а в ен ф он д „З емеде 
л ие“ – Разп ла щат ел на а г ен ц и я, може да
откаже изплащането, както и да изиска въз
становяване на част или цялата финансова
помощ, когато:
1. установи при проверките по чл. 56,
ал. 1, т. 1 и 2 нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти, както и когато
бенефициентът не отстрани непълнотите и
пропуските и не представи изисканите му
документи в срока по чл. 56, ал. 2;
2. заявените за възстановяване разходи не
отговарят на изискванията по чл. 57, ал. 1 и
2 и чл. 58 ЗУСЕСИФ;
3. установи несъответствие с целите, дей
ностите и изискванията, определени с тази
наредба;
4. наложи административна санкция по
чл. 63, параграф 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 809/2014;
5. инвестицията не е изпълнена или нейното
изпълнение не е стартирало в срока, посочен
в административния договор за отпускане на
финансово подпомагане;
6. инвестицията е изпълнена неточно, вклю
чително когато бенефициентът е придобил
активи и/или изпълнил дейности – предмет
на подпомагането, с технически параметри
или в отк лонение от количествено-стой
ностна сметка, различни от одобрените от
ДФЗ – РА – когато констатираните отклонения
водят до недопустимост или необоснованост
на заявените за подпомагане дейности или
разходи или засягат основната цел на проекта,
или променят предназначението на инвести
цията съгласно одобрения проект, или водят
до несъответствие с целите, дейностите, изис
кванията и критериите за оценка, определени
в тази наредба и административния договор;
7. б ене фи ц иен т ът е п р едс т а ви л п р ед
ДФЗ – РА, декларация и/или документ с невяр
но съдържание, неистински и/или подправени
такива, включително когато тази декларация
и/или документ са представени при или по
повод кандидатстването му за подпомагане;
8. бъде наложена финансова корекция на
заявените за плащане разходи;
9. при извършване на проверките по букви
„iii“ и „v“ от Раздел 2 „Контролни дейности“,
т. А „Процедури по одобряване на заявле
нията“ от Приложение № I към Делегиран
регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета във връзка с разплащателните
агенции и други органи, финансовото управле
ние, уравняването на сметки, обезпеченията
и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28
август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2
от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014
ДФЗ – РА, установи, че бенефициентът, по
даденият от него проект или предложените
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за финансиране разходи не отговарят на
изискванията за допустимост за подпомагане,
посочени в тази наредба;
10. когато бенефициентът или упълномо
щен негов представител възпрепятства и/или
осуетява извършването на проверка по чл. 56,
ал. 1, т. 2 с изключение на случаи на непре
одолима сила и извънредни обстоятелства;
11. установи наличие на някоя от хипо
тезите, уредени в чл. 35 от Делегиран ре
гламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от
11 март 2014 г. за допълнение на Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на интегрираната
система за администриране и контрол и усло
вията за отказ или оттегляне на плащанията
и административните санкции, приложими
към директните плащания, подпомагането на
развитието на селските райони и кръстосаното
съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);
12. към датата на подаване на искането
за окончателно плащане бенефициентът с
одобрени за финансиране разходи по чл. 34,
ал. 1, т. 4 и 8 не е удостоверил със сертификат
постигането на съответния стандарт;
13. бенефициентът не е изпълнил друго
задължение, посочено в административния
договор.
(2) В случаите по ал. 1, т. 9 ДФЗ – РА,
извърш ва п роверк а за с ъо т ве т с т вие т о с
изискванията за допустимост за подпомагане
преди предоставяне на помощта въз основа
на представените в проектното предложение
и изискани допълнително документи.
(3) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
определя размера на допустимите разходи по
чл. 56, ал. 1, т. 3 въз основа на резултатите от
проверките по чл. 56, ал. 1 и 2 при спазване
на изискванията по ал. 1.
(4) В случаите, когато размерът на опре
делените като допустими за възстановяване
разходи надхвърля размера на изплатеното
авансово плащане по договора, изпълнител
ният директор на ДФЗ – РА, издава решение
за одобрение на плащането с посочване на
размера на подлежащата на изплащане финан
сова помощ, а в случай че е налице частичен
отказ от изплащане на заявената финансова
помощ – излага мотиви за частичния отказ
от изплащане на помощта.
(5) Алинея 4 се прилага съответно и когато
по договора не е извършено авансово плащане.
(6) Когато в случаите по ал. 3 ДФЗ – РА,
установи, че размерът на определените като
допустими разходи по искането за плащане
налага пълно или частично възстановяване от
страна на бенефициента на извършените по
договора авансови и/или междинни плащания,
изпълнителният директор на ДФЗ – РА, издава
акт за установяване на публично вземане по
чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния про
цесуален кодекс за размера на подлежащата
на възстановяване финансова помощ, като в
мотивите посочва и основанията за отказа
от изплащане на помощта.
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(7) Финансовите корекции по ал. 1, т. 8
се определят в съответствие с Наредбата за
посочване на нередности, представляващи
основания за извършване на финансови ко
рекции, и процентните показатели за опре
деляне размера на финансовите корекции по
реда на Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестицион
ни фондове, приета с ПМС № 57 от 2017 г.
(ДВ, бр. 27 от 2017 г.), и чл. 35 от Регламент
№ 640/2014. Основанието и размерът на фи
нансовите корекции, определени въз основа на
чл. 35 от Регламент № 640/2014, се включват
в административния договор.
(8) При пълен или частичен отказ за изпла
щане на финансовата помощ бенефициентът
не може да подаде друго искане за плащане
за одобрената с договора инвестиция.
(9) Когато е приложимо, Разплащателната
агенция налага и административни санкции
на бенефициента в случаите, посочени в чл. 35
от Регламент № 640/2014.
Раздел II
Условия за изпълнението на дейностите по
проекта и контрол
Чл. 59. (1) Одобреният проект се изпълнява
в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи
разходи за строително-монтажни работи и за
създаване на трайни насаждения, в срок до
36 месеца считано от датата на подписването
на административния договор с ДФЗ – РА.
(2) Крайният срок по ал. 1 е до 15 сеп
тември 2020 г.
(3) Най-късно до края на изпълнението на
проекта бенефициентите трябва да отговарят
на всички задължителни стандарти, отна
сящи се до подпомаганите дейности, в т. ч.
опазването компонентите на околната среда,
фи тосани тарни те изиск вани я, х у манното
отношение към ж ивотните, ветеринарносанитарните изисквания, безопасността на
храните и фуражите, хигиената, безопасните
условия на труд.
(4) Когато преди извършване на оконча
телно плащане ДФЗ – РА, установи, че не е
изпълнено задължение по ал. 3, ДФЗ – РА,
отказва изплащането на финансовата помощ
и бенефициентът дължи връщане на изпла
тените авансови и/или междинни плащания.
(5) В срока по ал. 1 бенефициентите с
одобрени за финансиране разходи по чл. 34,
ал. 1, т. 8 представят документ за постигане
на съответния стандарт, издаден от право
имаща организация.
Чл. 60. (1) Бенефициенти, които са възло
жители по чл. 5 и 6 от Закона за обществени
те поръчки, провеждат обществени поръчки
за избор на изпълнител/и на дейностите по
проекта след сключване на административния
договор с изключение на процедурите за избор
на изпълнител/и за разходи по чл. 34, ал. 1,
т. 11, за които при подаване на проектното
предложение се представя заверено от възло
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жителя копие от документацията от прове
дената обществена поръчка или процедура за
възлагане по Закона за обществените поръчки.
(2) В срок до 15 работни дни от сключване
на административния договор с ДФЗ – РА,
бенефициентите, които са възложители на
обществени поръчки, предоставят чрез ИСУН
документите съгласно указанията по ал. 5 за
извършване на контрола по ал. 6.
(3) Крайният срок за публикуване на пуб
личната покана или на решението за откриване
на процедурите за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител за всички
разходи по чл. 34, ал. 1, т. 1 – 10 в проекта
е до три месеца от датата на сключване на
административния договор. Бенефициентът
уведомява ДФЗ – РА, за публикуване на всяка
публична покана в срок до три работни дни от
датата на публикуването, а за всяко решение
за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка – в срок до 7 работни
дни от датата на публикуването.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла
щателна агенция, осъществява предварителна
проверка и последващ контрол върху общест
вени поръчки съгласно утвърдени от изпълни
телния директор на ДФЗ – РА, процедури за
предварителни проверки и последващ контрол.
(5) Указанията на ДФЗ – РА, при осъ
ществяване на предварителната проверка на
планираните обществени поръчки за избор на
изпълнител на всички дейности по проекта
са задължителни за бенефициента.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла
щателна агенция, осъществява предварителния
контрол по ал. 4 в срок до 20 работни дни от
получаването на списъка на планираните об
ществени поръчки, изготвен по образец, утвър
ден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла
щателна агенция, извършва последващ контрол
по ал. 4 в срок до три месеца от получаване
на документите за проведената обществена
поръчка за избор на изпълнител.
(8) При нередовност или липса на докумен
ти, непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти при извършване на кон
трола по ал. 6 и 7 ДФЗ – РА, може да изиска
от бенефициента представяне на допълнителни
данни и/или документи. Бенефициентът е длъ
жен в срок до 15 работни дни от получаване
на уведомлението да представи изисканите му
данни и/или документи. Представени след този
срок данни и/или документи, както и такива,
които не са изрично изискани от ДФЗ – РА,
не се вземат предвид.
(9) Срокът по ал. 6 и 7 спира да тече, ко
гато е изпратено писмо за отстраняване на
нередовност на документите или непълнота
или неяснота на заявените данни и посочените
факти при извършване на контрола по ал. 4.
(10) Въз основа на контрола по ал. 7, както
и във всички други случаи на установено не
спазване на правилата за възлагане на общест
вени поръчки, ДФЗ – РА, налага финансови
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корекции по основание и в размер съгласно
приложение № 1 от Наредбата за посочване
на нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции, и про
центните показатели за определяне размера
на финансовите корекции по реда на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и при
съответно спазване на процедурата за нала
гане на финансови корекции, регламентирана
в ЗУСЕСИФ.
Чл. 61. (1) Бенефициент, който не е възло
жител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените
поръчки, след сключване на административ
ния договор провежда процедура за избор
на изпълнител по реда на глава четвърта от
ЗУСЕСИФ и Постановление на Министерския
съвет № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне
правилата за разглеждане и оценяване на
оферти и сключването на договорите в про
цедурата за избор с публична покана от бене
фициенти на безвъзмездна финансова помощ
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ДВ, бр. 52 от 2016 г.), наричано понататък „ПМС № 160 от 2016 г.“, за разходи
с прогнозна стойност за:
1. строителство, в т.ч. съфинансирането
от страна на кандидат, без ДДС, равна или
по-висока от 50 000 лв.;
2. доставка или услуга, в т.ч. съфинансира
нето от страна на кандидата, без ДДС, равна
или по-висока от 30 000 лв.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Раз
плащателна агенция, извършва последващ
контрол за спазване на процедурите за избор
на изпълнител.
(3) Последващият контрол се осъществява
преди извършване на плащане от ДФЗ – РА.
В случай че се констатират нарушения при
провеждането на процедурите за избор на
изпълнител, ДФЗ – РА, може да наложи фи
нансови корекции, да откаже изплащането
на безвъзмездната помощ, както и да изиска
възстановяване на част или цялата финансова
помощ за разходите, направени в резултат на
процедурата, проведена незаконосъобразно.
(4) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
издава мотивирано решение за налагане на
финансова корекция по основание и в размер,
в което определя основанието и размера на
наложената финансова корекция, съгласно
приложение № 1 към Наредбата за посочване
на нередности, представляващи основания за
извършване на финансови корекции, и про
центните показатели за определяне размера на
финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.
Чл. 62. (1) Административният договор,
включително одобреният с него проект, може
да бъде изменян и допълван при условията
на чл. 39, ал. 1, 2 и 3 ЗУСЕСИФ и изрично
предвидените в самия договор основания.
(2) Бенефициентът може да подаде искане
за изменение и/или допълнение на договора
през ИСУН чрез електронния си профил,

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

като към искането се прилагат доказател
ства, необходими за преценка на неговата
основателност.
(3) Не се допуска изменение и/или допъл
нение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или
променя предназначението на инвестицията
съгласно одобрения проект;
2. води до несъответствие с целите, дей
ностите, изискванията и критериите за оценка,
определени в тази наредба и административ
ния договор;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ;
4. се основава на изменение на сключе
ния от бенефициента договор за възлагане
на обществена поръчка за изпълнение на
одобрения проект и това изменение е извър
шено в нарушение на чл. 116 от Закона за
обществените поръчки;
5. се основава на изменение на сключения
от бенефициента договор за изпълнение на
одобрения проект и това изменение е извър
шено в нарушение на чл. 10 от ПМС № 160
от 2016 г.
(4) В случай на нередовност или липса
на документи, както и при необходимост от
предоставяне на допълнителни документи при
непълнота или неяснота на заявените данни и
посочените факти в искането за изменение на
договора, и с цел да се удостовери верността
на заявените данни ДФЗ – РА, изисква от бе
нефициента да представи допълнителни данни
и/или документи. Бенефициентът представя
изисканите му данни и/или документи в срок
до 15 дни от уведомяването.
(5) За дата на получаване на уведомлението
по ал. 3 се счита датата на изпращането му
в ИСУН. Срокът започва да тече за бенефи
циентите от изпращането на уведомлението
в ИСУН.
(6) В срок до един месец от подаването на
искането за промяна, а когато са изискани
документи и/или информация по ал. 4 – до
14 дни от изтичане на срока за представянето
им, ДФЗ – РА, одобрява или отказва иска
ната промяна. Бенефициентът се уведомява
за мотивите за отхвърлянето на искането, а
при одобрение в срок до 10 календарни дни
от получаването на уведомлението трябва
да се яви в ДФЗ – РА, за сключване на до
пълнително споразумение към договора. В
случай че бенефициентът или упълномощено
от него с нотариално заверено пълномощно
лице не се яви в посочения срок, правото за
подписване на допълнителното споразумение
към договора се погасява.
(7) При искане за промяна на администра
тивния договор, свързано с конкретен актив
или услуга, ДФЗ – РА, извършва проверка за
обоснованост на съответния разход от искането
въз основа на списък с наименованията на
активите, дейностите и услугите, за които са
определени референтни разходи, актуален към
датата на подаване на искането за промяна.
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Чл. 63. (1) Бенефициентът е длъжен да
води всички финансови операции, свързани с
подпомаганите дейности, отделно в счетовод
ната си система или като използва счетовод
ни сметки с подходящи номера от датата на
сключване на административния договор до
три години от датата на получаване на окон
чателно плащане и за срок от пет години за
бенефициенти, които са големи предприятия.
(2) Бенефициентът съхранява всички доку
менти, свързани с подпомаганите дейности,
за периода по ал. 1.
Чл. 64. (1) В срока по чл. 63, ал. 1 бене
фициентът е длъжен да:
1. използва подпомаганите активи и изпъл
нява подпомаганите дейности съгласно пред
назначението им, посочено в бизнес плана;
2. не продава, дарява, преотстъпва ползва
нето, не отдава под наем активите – предмет
на подпомагане, под каквато и да е форма,
освен когато това се изисква по закон;
3. отговаря на всички критерии за оценка,
посочени в чл. 32, ал. 1, по които проектът му
е бил оценен на етапа на кандидатстването по
подмярката, както и на всички изисквания по
чл. 14, за съответствието с които е получил
по-висок размер на финансовата помощ;
4. не преустановява подпомогнатата дейност
поради други причини освен изменящите се
сезонни условия за производство и/или пре
доставяне на услуги;
5. изпълнява други задължения, посочени
в административния договор.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 и 2 не се
прилагат при подмяната на оборудване с
изтекъл амортизационен срок. Подмяната е
допустима за новопроизведено оборудване със
сходни характеристики и се осъществява след
одобрение на ДФЗ- РА.
(3) В случаите на проекти за колективни
инвестиции, преотстъпване ползването на
подпомаганите активи на съдружниците или
на членовете на юридическото лице не се
смята за неизпълнение на задължението по
ал. 1, т. 2.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 бенефициентът
да не прехвърля правото на собственост не се
прилага, когато собствеността върху активи
те – предмет на подпомагане, се прехвърля
в резултат на прехвърляне на търговското
предприятие на едноличния търговец – бене
фициента, на еднолично търговско дружество,
в което той е собственик на капитала, съче
тано със заличаване на едноличния търговец,
както и в случаите, когато собствеността на
активите се прехвърля от бенефициента – фи
зическо лице, на еднолично търговско друже
ство, в което той е собственик на капитала.
В тези случаи бенефициентът – физическо
лице или едноличен търговец, е отговарял
на изискването на чл. 7, ал. 3 към момента
на кандидатстване.
(5) В случаите по ал. 4, както и когато
бенефициентът е получил по-висок размер на
подпомагане на основание чл. 14, ал. 2, т. 1,
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той или неговият правоприемник е длъжен да
възстанови финансовата помощ в размер на
разликата спрямо процента по чл. 14, ал. 1.
Чл. 65. Бенефициентите застраховат ак
тивите, предмет на подпомагане, за срока,
рисковете и при условията, посочени в ад
министративния договор.
Чл. 66. (1) Бенефициентът е длъжен да
предоставя на ДФЗ – РА, всяка поискана
информация за осъществяването на подпо
маганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение на изискванията
на тази наредба, условията по администра
тивния договор, процедурите за възлагане на
обществени поръчки по Закона за общест
вените поръчки и за избор на изпълнител,
както и на документите, свързани с подпома
ганата дейност, може да бъде извършван от
представители на ДФЗ – РА, Министерството
на земеделието, храните и горите, Сметната
палата, Европейската комисия и Европейска
та сметна палата, Европейската служба за
борба с измамите и Изпълнителната агенция
„Сертификационен одит на средствата от ев
ропейските земеделски фондове“.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат бенефи
циентите, както и техните контрагенти по
подпомаганите дейности.
(4) Когато Министерството на земеделието,
храните и горите или Европейската комисия
извършва оценяване или наблюдение на ПРСР
2014 – 2020 г., бенефициентът предоставя на
оправомощените от тях лица всички доку
менти и информация, които ще подпомогнат
оценяването или наблюдението.
Чл. 67. (1) Когато след извършване на
окончателното плащане бенефициентът не
изпълнява задължение по тази наредба или
по административни я договор ДФЗ – РА,
оттегля предоставеното подпомагане, като
изисква възстановяване от бенефициента на
цялата или част от изплатената по договора
финансова помощ.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разпла
щателна агенция, определя размера на под
лежащите на възстановяване суми по ал. 1,
като дава възможност на бенефициента да
представи в разумен срок, който не може да
бъде по-кратък от две седмици, своите пис
мени възражения и при необходимост – до
казателства, относно липса на основание за
претендиране на посочената от ДФЗ – РА,
сума и/или по отношение на нейния размер.
(3) За установяване дължимостта на под
лежащата на възстановяване сума по ал. 2
изпълнителният директор на ДФЗ – РА, издава
акт за установяване на публично вземане по
чл. 166, ал. 2 ДОПК, като в неговите мотиви
се обсъждат представените от бенефициента
доказателства и направените от него възраже
ния. Актът подлежи на оспорване пред съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Когато установеното неспазване по ал. 1
попада в хипотеза, посочена в Наредбата за
посочване на нередности, представляващи
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основания за извършване на финансови корек
ции, изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
налага финансова корекция по проекта на
бенефициента по реда на раздел III от глава
пета на ЗУСЕСИФ, като при определяне на
окончателния размер на финансовата корекции
се съобразяват критериите, посочени в чл. 35,
параграф 3 на Делегиран регламент № 640/2014.
(5) Освен оттегляне на подпомагането по
ал. 2 и/или налагането на финансова корекция
по ал. 4 ДФЗ – РА, налага административни
санкции на бенефициента, произтичащи от
установеното неспазване, в случаите, посочени
в чл. 35 от Регламент 640/2014 .
(6) А дминистративни санкции по ал. 5
не се налагат в случаите, посочени в чл. 64,
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансиране
то, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.).
Чл. 68. Държавен фонд „Земеделие“ – Раз
плащателна агенция, изисква възстановяване
на цялата или част от изплатената по договора
финансова помощ при спазване на изисква
нията на чл. 67, ал. 2 – 6 и когато:
1. установи, че бенефициентът е представил
декларация и/или документ с невярно съдър
жание, неистински или преправени такива,
независимо от момента на представянето им,
включително когато този документ и/или
декларация са били представени на етапа на
кандидатстването му за подпомагане;
2. установи, че бенефициентът изкуствено
е създал условия за изпълнение на изисква
нията за получаване на финансова помощ, за
да извлече облага в противоречие с целите
на тази наредба;
3. бенефициентът е получил допълнителна
публична финансова помощ за активите и/
или дейностите, финансирани по реда на тази
наредба;
4. установи, че е било налице обстоятелство
по чл. 11, ал. 1 или 2 към датата на извърш
ване на окончателното плащане.
Чл. 69. (1) Сумите по наложените, но
неизвършени финансови корекции, както и
подлежащите на възстановяване суми, опре
делени с актовете по чл. 58, ал. 6 или чл. 67,
ал. 3 и които не са доброволно възстановени
от бенефициента, подлежат на принудително
събиране по реда на ДОПК.
(2) Дължимите суми по ал. 1 могат да се
прихващат и от бъдещи плащания, извършвани
от ДФЗ – РА, към бенефициента.
(3) В случаите, когато с акта по чл. 58,
ал. 6 е установена дължимост на цялото или
на част от извършеното авансово плащане
по договора, ДФЗ – РА, се удовлетворява до
размера на дължимата сума от предоставеното
по реда на чл. 18, ал. 4 обезпечение.
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Чл. 70. (1) Когато преди плащане на одо
брени разходи – обект на ограниченията по
чл. 24 и 25, ДФЗ – РА, установи неизпълнение
на задълженията по чл. 23, ал. 8 и чл. 25, ал. 2,
финансовата помощ за съответните активи се
намалява в следните размери:
1. когато ДФЗ – РА, установи намаление
на размера на земята, което надвишава 50 %
от размера на земята, посочен в бизнес плана
и в административния договор, финансова
помощ за разходите, обект на ограниченията
по чл. 24 и/или 25, не се изплаща;
2. когато ДФЗ – РА, установи намаление
на размера на земята, което е по-голямо от
5 %, но не надвишава 50 % от размера на
земята, посочен в бизнес плана и в админи
стративния договор, финансовата помощ за
разходите – обект на ограниченията по чл. 24
и/или 25, се намалява с установения процент
на намаление на размера на земята.
(2) Когато след извършено меж динно/
окончателно плащане за одобрени разхо
ди – обект на ограниченията по чл. 24 и/
или 25, ДФЗ – РА, установи неизпълнение на
задълженията по чл. 23, ал. 8 и чл. 25, ал. 2,
бенефициентът дължи връщане на изплатената
финансова помощ в размерите, определени в
ал. 1, т. 1 и 2.
Чл. 71. (1) Бенефициентът не отговаря за
неизпълнение на свое нормативно или дого
ворно задължение, когато то се дължи на не
преодолима сила и извънредни обстоятелства.
(2) Бенефициентът или упълномощено от
него лице уведомява писмено ДФЗ – РА, за
възникването на обстоятелствата по ал. 1 и
прилага достатъчно доказателства за това в
срок до 15 работни дни от датата, на която
същия или упълномощеното лице има въз
можност да го направи.
Г л а в а

п е т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 72. (1) С цел осигуряване на публич
ност и прозрачност до 30 април всяка година
ДФЗ – РА, публикува на електронната си
страница следната информация за предход
ната финансова година за бенефициентите,
на които е извършено плащане по подмярка
4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства
по тематичната подпрограма“:
1. лично и фамилно име на бенефициен
тите – физически лица;
2. наименование на бенефициентите – юри
дически лица;
3. общината, в която бенефициентът живее
или е регистриран, и пощенския код, когато
е наличен, или част от него за обозначаване
на общината;
4. общата сума на публично финансиране,
получена от бенефициента за съответната
финансова година, която вк лючва как то
съфинансиране от ЕС, така и национално
съфинансиране;
5. вид на подпомаганите дейности;
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6. информация за сбора от сумите, изпла
тени за предходната година от Европейския
фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР
за всеки бенефициент.
(2) Когато размерът на финансовата помощ
по ал. 1, т. 4 е по-малък от левовата равно
стойност на 1250 евро, физическите лица се
идентифицират чрез код и не се публикува
личното и фамилното им име.
(3) Данните на бенефициента се публикуват
в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. относно финансиране
то, управлението и мониторинга на общата
селскостопанска политика и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94,
(ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.)
и могат да бъдат обработени от органите за
финансов контрол и от следствените органи
на Европейския съюз и на държавите членки с
цел защита на финансовите интереси на Съюза.
Чл. 73. (1) Бенефициентът се задължава
след сключване на административния дого
вор да постави на видно за обществеността
място табела с размери не по-малко от 50 см
височина и 70 см широчина, съдържаща
информация за дейността, подпомагана от
ЕЗФРСР – за проекти с размер на публичната
финансова помощ над левовата равностойност
на 50 000 евро.
(2) Бенефициентът се задължава да включва
на професионалната си електронна страница,
ако има такава, кратко описание на под
помаганата дейност. Описанието трябва да
включва целите и резултатите от дейността,
като подчертава финансовото подпомагане
от Европейския съюз.
(3) Електронната страница или табелата по
ал. 1 съдържа описание на проекта/дейност
та, която се подпомага, емблемата на Евро
пейския съюз с пояснение за неговата роля,
националното знаме на Република България,
както и думите: „Европейският земеделски
фонд за развитие на селските райони: Европа
инвестира в селските райони.“
(4) Информацията по ал. 3 заема не помалко от 25 % от табелата, билборда или
електронната страница.
(5) Техническите изисквания към информа
цията във връзка с оповестяване на подпома
гането на дейността от ЕЗФРСР се определят
съгласно Приложение № ІІІ към чл. 13 от
Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на
Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на
правила за прилагането на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета относно подпомагане на развитието
на селските райони от Европейския земе
делски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) (ОВ, L 2274, 31.7.2014 г.).
(6) Бенефициентът се задължава в срок три
години от датата на получаване на окончателно
плащане и за срок пет години за бенефициенти,
които са големи предприятия, да поддържа
на видно място табелата по ал. 1.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Авансово плащане“ е плащане по смисъ
ла на чл. 63 на Регламент (ЕС) № 1305/2013 г.
2. „Административен договор“ е изрично
волеизявление на изпълнителния директор на
ДФЗ – РА, за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ със средства по ПРСР
2014 – 2020 г., по силата на което и със съгла
сието на бенефициента се създават за бенефи
циента права и задължения по изпълнението
на одобрения проект. А дминистративният
договор се оформя в писмено споразумение
между изпълнителния директор на ДФЗ – РА,
и бенефициента, заместващо издаването на
административен акт.
3. „Биоенергия“ е енергия, включително
под формата на течни или газообразни горива,
която е получена от преработката на биомаса.
4. „Биомаса“ е всяка органична материя
с растителен произход, която може да бъде
рециклирана, включително специализирани
култури и горски продукти, селскостопанска
храна и фураж, отпадъци и остатъци от сел
скостопански реколти, отпадъци и остатъци
от дървесина, водни растения, животински и
торов отпадък, органични, битови отпадъци
и други отпадъчни материали.
5. „Дейност“ е проект, договор, споразу
мение или друг механизъм, избран съгласно
заложените в ПРСР 2014 – 2020 г. критерии,
който се отнася до и се осъществява от един
или повече бенефициенти, предвид постига
нето на поставените цели в ПРСР.
6. „Доминиращо влияние“ върху юридиче
ско лице е влиянието на друго лице, което:
а) притежава мажоритарния дял от капи
тала на юридическото лице, или
б) притежава блокираща квота в капитала
на юридическото лице, или
в) може да назначава повече от половината
от членовете на управителните или контрол
ните органи на юридическото лице.
7. „Енергийна ефективност в рамките на
земеделското стопанство“ е съотношението
меж ду изходното количество произведена
стока или продукция и вложеното количе
ство енергия, като инвестициите по проекта
трябва да допринасят за енергийно спестяване
в рамките на цялото земеделско стопанство
спрямо годишното потребление на енергия за
годината, предхождаща годината на подаване
на проектното предложение.
8. „Земеделска дейност“ е производството на
земеделски продукти, включително прибиране
на реколтата, добив на мляко, отглеждане и
развъждане на селскостопански животни за
земеделски цели и/или поддържане на земята
в добро земеделско и екологично състояние.
9. „Земеделски култури“ са растения от
даден ботанически вид и род, които се отглеж
дат от човека, за да задоволяват определени
негови потребности.
10. „Земеделска техника“ е техника, ко
ято се използва за обработка на почвата
и прибиране на реколтата, като: трактори,
самоходна техника – колесни трактори, ве
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рижни трактори, специализирани самоходни
машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и
др.) и друг вид самоходни машини и сменяема
прикачна техника.
11. „Изкуствено създадени условия“ е всяко
установено условие по смисъла на чл. 60 от
Регламент (ЕС) № 1306/2013.
12. „Икономическа жизнеспособност“ е
генерирането на доходи от дейността, гаранти
ращи устойчивост на земеделското стопанство
за периода на бизнес плана.
13. „Икономически размер на стопанство“ е
размерът на земеделското стопанство, изразен
в стандартен производствен обем.
14. „Иновации“ са: иновативен продукт,
произвеждан от стопанството/предприятие
то, въвеждане на нов производствен процес
(машини, съоръжения и оборудване) или нова
практика, въвеждане на нова организационна
форма, включително маркетинг, подкрепени с
удостоверение за ползван патент и/или удос
товерение за полезен модел, регистрирана в
рамките на две години преди датата на пода
ване на проектното предложение. За иновации
не се считат малки промени или подобрения,
увеличаване на количеството произвеждана
продукция чрез прибавяне на производстве
ни или логистични системи, много близки
до вече съществуващи такива, изваждане от
употреба на определен процес, само подмяна
на дълготрайни материални активи (ДМА) или
надграждането им, промени, произтичащи из
цяло от промени в цените на производствените
фактори, сезонни или други циклични промени,
търговия с нови или значително подобрени
продукти, както и промени в организацията
на работното място или външните отношения,
които се основават на организационни методи,
които вече се използват в стопанството.
15. „Инженерен проект“ е документ, съдър
жащ анализ и подробна информация и техни
чески данни за планираните за изпълнение с
проекта системи за напояване в земеделското
стопанство и определящ съответствието им с
чл. 46 от Регламент № 1305/2013, включител
но потенциалните икономии и ефективните
икономии на вода на напоителната система.
16. „Интегрирани проекти“ са проекти,
изпълнявани от един кандидат и съчетава
щи най-малко две дейности или операции,
попадащи в обхвата на две различни мерки:
а) мярка 4 и мярка 6;
б) мярка 4 и мярка 8;
в) мярка 4 и мярка 9;
или подмерки от тези мерки от ПРСР
2014 – 2020 г., като проектите следва да до
принасят и показват по-добри финансови ре
зултати от дейността на кандидата в резултат
на едновременното изпълнение на съответните
дейности или операции.
17. „Колективни инвестиции“ са инвес
тиции, представени от признати групи или
организации на производители.
18. „Междинно плащане“ е плащане за
обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
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19. „Международно признат стандарт“ е
стандарт, който е приет от международна орга
низация по стандартизация или международна
организация с дейност по стандартизация и
е общодостъпен.
20. „Млади земеделски стопани“ са лица,
които към момента на подаване на проектно
то предложение са на възраст между 18 и не
повече от 40 навършени години (включител
но) и притежават съответни професионални
умения и компетентности и се установяват
за пръв път като ръководители на земеделско
стопанство или вече са се установили през
петте години преди подаване на проектното
предложение. Когато кандидати за подпомагане
са юридически лица, за да се считат за млади
земеделски стопани, те следва да отговарят на
изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент
(ЕС) № 807/2014 на Комисията от 11 март
2014 г. за допълнение на някои разпоредби на
Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета относно подпомагане
на развитието на селските райони от Европей
ския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни
разпоредби (ОВ, L 227/18 от 31 юли 2014 г.).
Не са млади земеделски стопани кандида
ти – юридически лица, чийто мажоритарен
дял от капитала е придобит от физическото
лице на възраст между 18 и 40 ненавършени
години след 1 януари 2014 г. Установяването
като ръководител на земеделско стопанство е
настъпването на първото от следните събития:
а) регистрация на кандидата (физическо
или юридическо лице), на друго юридическо
лице, чийто мажоритарен дял от капитала се
притежава от кандидата, на мажоритарния
собственик на дял от капитала на кандидата
и/или на юридическо лице, чийто мажори
тарен дял от капитала се притежава от ма
жоритарния собственик на дял от капитала
на кандидата, за първи път като земеделски
стопанин по ЗПЗП;
б) започване на отглеждане на животни в
животновъден обект – собствен или нает от
кандидата (физическо или юридическо лице),
от друго юридическо лице, чийто мажоритарен
дял от капитала се притежава от кандидата,
от мажоритарния собственик на дял от ка
питала на кандидата и/или на юридическо
лице, чийто мажоритарен дял от капитала
се притежава от мажоритарния собственик
на дял от капитала на кандидата;
в) стопанисване на земя с цел производство
на земеделска или животинска продукция от
страна на кандидата (физическо или юриди
ческо лице), друго юридическо лице, чийто
мажоритарен дял се притежава от кандидата,
мажоритарния собственик на дял от капитала
на кандидата и/или юридическо лице, чийто
мажоритарен дял от капитала се притежава
от мажоритарния собственик на дял от ка
питала на кандидата.
21. „Напоявани площи“ са площи, в които
към 1 януари 2007 г. е действала система за
напояване.
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22. „Независими оферти“ са оферти, пода
дени от лица, които не се намират в следната
свързаност помежду си или спрямо кандидата:
а) едното участва в управлението на дру
жеството на другото;
б) съдружници;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или ка
питала на друго лице, поради което между
тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните;
д) едното лице притежава повече от полови
ната от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) лицата, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето лице – физическо
или юридическо;
ж) лицата, едното от които е търговски
представител на другото.
23. „Непреодолима сила и извънредни
обстоятелства“ са обстоятелства по смисъ
ла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1306/2013 г.
24. „Нередност“ означава всяко нарушение
на правото на ЕС или на националното право,
свързано с прилагането на тази разпоредба,
произтичащо от действие или бездействие на
икономически оператор, участващ в прилага
нето на европейските структурни и инвести
ционни фондове, което има или би имало за
последица нанасянето на вреда на бюджета
на Съюза чрез начисляване на неправомерен
разход в бюджета на Съюза.
25. „Нетно увеличение на напояваната
площ“ е инвестиция, свързана с изграждане
на системи за напояване извън напоявани
площи към 1 януари 2007 г.
26. „Обособена част от инвестицията“ е
завършен етап на изпълнение на инвестицията,
който е обособен и е доведен до самостоятелна
степен на завършеност.
27. „Общият приход/доход за преходната
календарна година“:
а) за физическо лице и едноличен търго
вец – всеки придобит през предходната кален
дарна година (спрямо датата на кандидатстване)
доход, който е облагаем по смисъла на чл. 12,
ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, в т.ч. доходи от стопанска
дейност като едноличен търговец, както и до
ходи, подлежащи на облагане с патентен данък
по реда на Закона за местните данъци и такси,
както и доходи, получени от задължително
осигуряване и пенсиите за осигурителен стаж
и възраст през предходната календарна година;
б) за юридическо лице – общ приход са
всички парични постъпления, получени от
стопанския субект от редовни или случайни,
постоянни или временни източници през пред
ходната календарна година (спрямо датата на
кандидатстване).
28. „Оперативни разходи“ са администра
тивните разходи и разходите, свързани с под
дръжка и експлоатация на активите.
29. „Организации и/или групи на земеделски
производители“ са организациите и/или гру
пите, признати от министъра на земеделието,
храните и горите.
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30. „Отпадъчни продукти“ е всяка органич
на материя с растителен произход, включител
но отпадъци и остатъци от селскостопански
реколти, която не се използва за фураж.
31. „Полезна топлоенергия“ е понятие по
смисъла на Директива 2004/8/ЕО на Европей
ския парламент и на Съвета от 11 февруари
2004 г. относно насърчаване на комбинира
ното производство на енергия, основаващо
се на търсенето на полезна топлоенергия във
вътрешния енергиен пазар и за изменение на
Директива 92/42/ЕИО (ОВ, L 052, 21.02.2004 г. и
Българско специално издание: глава 12, том 2).
32. „Подмярка“ е съвкупност от дейности,
спомагащи за прилагане приоритетите на
ПРСР 2014 – 2020 г.
33. „Подготовка на продукцията за про
дажба“ включва една или комбинация от дей
ности, свързани с почистването, подготовката
за съхранение, съхранението, сортирането,
маркирането, опаковането и транспортирането
на земеделски продукти.
34. „Предпроектно проучване“ са анали
зите по чл. 29, ал. 8, становища, резюмета и
доклади за енергийна ефективност и доклади
за екологична устойчивост на проекта.
35. „Преработка на селскостопански продук
ти“ е всяко обработване на селскостопански
продукт, в резултат на което се получава про
дукт, който също е селскостопански продукт,
с изключение на дейностите, извършвани в
стопанството, необходими за приготвяне на
животински или растителен продукт за първа
продажба.
36. „Принос в натура“ е предоставяне на
земя или недвижим имот, оборудване или
су ровини, проу чване или професиона лна
работа или неплатен доброволен труд, за ко
ито не са правени плащания, подкрепени от
фактура или друг еквивалентен на фактура
платежен документ.
37. „Приход/доход от земеделска дейност
за предходната календарна година“ е приход/
доход, придобит от кандидата през предходната
календарна година (спрямо датата на канди
датстване) от дейността му за производство на
непреработени земеделски продукти и на пре
работени продукти в резултат на преработка на
собствени земеделски продукти, в т.ч. получена
финансова помощ по мерките от Програмата
за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
и Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г., схемите за директни плаща
ния, националната програма за пчеларство,
националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор и други национални
схеми за подпомагане, директно свързани със
земеделските дейности на кандидата.
38. „Проверка на място“ е проверка по
смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
39. „Проект“ е формуляр за кандидатстване
заедно с всички изискуеми документи, както и
съвкупността от материални и нематериални
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активи и свързаните с тях разходи, заявени
от кандидата и допустими за финансиране по
ПРСР 2014 – 2020 г.
40. „Професионални умения и компетент
ности“ означава завършено средно или висше
образование в областта на селското стопанство
или ветеринарната медицина, или икономиче
ско образование със земеделска насоченост,
или удостоверение за завършен курс от 150
часа в областта на селското стопанство или
за завършено обучение от 150 часа по част
от професия или получена степен на профе
сионална квалификация по професии и спе
циалности от професионално направление с
код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
или с код 3451203 „Земеделско стопанство“,
или професионално направление с код 640
„Ветеринарна медицина“. Удостоверението
за завършен курс от 150 часа в областта на
селското стопанство трябва да бъде издадено
от висше училище, акредитирано по Закона за
висшето образование, с актуални акредитации
за обучение по минимум едно от професи
оналните направления „Растениевъдство“,
„Растителна защита“, „Животновъдство“ и
„Ветеринарна медицина“. Удостоверението за
завършено обучение от 150 часа по част от
професия или получена степен на професио
нална квалификация трябва да бъде издадено
от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5
и 6 от Закона за професионалното образова
ние и обучение, които следва да имат право
да обучават по специалността, по която е
издадено удостоверението, а за центровете за
професионално обучение (ЦПО) се изисква
и да бъдат вписани в Регистъра на лицензи
раните ЦПО към Националната агенция за
професионално образование и обучение.
41. „Публична финансова помощ“ е всеки
обществен дял във финансирането на дейности,
източник на който е бюджетът на държавата,
на регионалните или местните власти, на
Европейската общност, както и всеки по
добен разход. Всеки дял във финансирането
на дейности, чийто произход е бюджетът на
обществени юридически лица или сдружения
на една или повече регионални или местни
власти, ще се разглежда като обществен дял.
42. „Първично селскостопанско производ
ство“ е производство на растителните и жи
вотинските продукти, изброени в Приложение
№ I по член 38 от Договора за функциони
ране на Европейския съюз, както и памук,
без да се извършват никакви по-нататъшни
операции, с които се променя естеството на
тези продукти.
43. „Разходи за консултантски услуги, свър
зани с подготовка и управление на проекта“
са разходи, извършени преди подаване на
проектното предложение и такива по време
на изпълнение на проекта, които задължи
телно включват и подготовка на заявки за
плащане, включително отчитане и управление
на проекта.
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44. „Разходи за инвестиции за обикновена
подмяна“ са разходи за замяна на активи,
които не водят до подобряване на цялостната
дейност на кандидата.
45. „Рефинансиране на лихви“ е възста
новяване на извършените разходи за лихви
по заеми.
46. „Стандартен производствен обем“ е
стойността на продукцията, която отговаря
на средната стойност за даден район за всеки
един земеделски продукт, изчислена в евро
по таблица съгласно приложение № 4.
47. „Стопанства в сектор „Животновъдство“
са стопанства, при които над 50 % от иконо
мическия размер на стопанството, измерен
в СПО, се формира от животни.
48. „Схеми за директно подпомагане“ са
правилата за предоставяне на финансова по
мощ, уредени в Регламент (ЕС) № 1307/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на правила
за директни плащания за земеделски стопани
по схеми за подпомагане в рамките на об
щата селскостопанска политика и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L
347/608 от 20 декември 2013 г.).
49. „Съпоставими оферти“ са оферти, ко
ито отговарят на запитването за оферта на
кандидата и съдържат:
а) еднотипни основни технически харак
теристики – в случаите, когато се кандидат
ства за разходи за закупуване на машини и
земеделска техника;
б) общ капацитет на оборудването – в
случаите, когато се кандидатства за разходи
за закупуване на оборудване;
в) количествено-стойностни сметки – в
случаите, когато се кандидатства за разходи за
извършване на строително-монтажни работи.
50. „Трайни насаждения“ са площи, заети
с овощни и лозови насаждения, бамбук, чер
ница, камъш, ракита за плетене на кошници,
медоносни дървесни видове за производството
на мед, други бързорастящи храсти и дър
весни видове, използвани за производството
на биоенергия, ягодоплодни, разсадници за
лозов посадъчен материал, овощни дръвчета,
декоративни храсти и горски фиданки и други
насаждения с вегетационен период повече от
две години.
51. „Частичен отказ за финансиране“ е
отказът да се финансират част от заявените
разходи на кандидата, които са включени в
проект, одобрен за подпомагане по ПРСР
2014 – 2020 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов
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Приложение № 1
към чл. 5, ал. 2
Земеделски продукти, за които са допустими за подпомагане инвестиции за първичното им производство и съхранение
Етеричномаслени и лекарствени култури
1.

Маслодайна роза

2.

Кориандър

3.

Анасон

4.

Резене

5.

Лавандула

6.

Салвия

7.

Мента

8.

Валериана

9.

Други етеричномаслени и лекарствени култури
Плодове и зеленчуци

10.

Фасул

11.

Грах

12.

Леща

13.

Нахут

14.

Други протеинодайни култури –

15.

Картофи

16.

Домати – открито производство

17.

Домати – оранжерийни

18.

Краставици – открито производство

19.

Краставици – оранжерийни

20.

Пипер – открито производство

21.

Пипер – оранжериен

22.

Зелен фасул

23.

Зелен грах

24.

Тикви

25.

Дини

26.

Пъпеши

27.

Други зеленчуци

28.

Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля)

29.

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

30.

Черупкови овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени)

31.

Други овощни видове

32.

Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, арония)

33.

Други ягодоплодни

34.

Лозя – десертни

35.

Лозя – винени

36.

Производство на семена/посадъчен материал

37.

Разсадници за трайни насаждения
Животни
Говеда и биволи – общо

38.

Телета и малачета до 1 г.

39.

Телета и малчета над 1 г. и под 2 г. за угояване
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40.

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

41.

Млечни крави и биволици

42.

Крави от месодайни породи
Овце – общо

43.

Овце – млечни, и овце – месодайни

44.

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

45.

Кози-майки

46.

Други кози
Свине – общо

47.

Свине-майки

48.

Прасенца под 45 дни

49.

Други свине
Птици – общо

50.

Кокошки-носачки

51.

Бройлери

52.

Пуйки

53.

Гъски

54.

Патици

55.

Щрауси

56.

Коне и други еднокопитни

57.

Пчелни семейства

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 2
Инвестиционни разходи, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване
на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор
№

Списък на инвестиционни разходи, свързани с прилагане на Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (OB, L 375, 31.12.1991 г.)

1.

Закупуване/придобиване, строителство/обновяване на сгради и друга недвижима собственост,
използвани за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

2.

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

3.

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

4.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на минерални торове,
необходими за производствената дейност на стопанството

5.

Изграждане/модернизиране/оборудване на съоръжения за съхраняване на отпадни води от
процеса на силажиране

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

Община

1

2

Обхват на уязвимата зона по
надморска височина, метри
3

1.

Аврен

*

2.

Айтос

до 100

3.

Аксаково

*
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4.

Алфатар

*

5.

Антоново

*

6.

Балчик

*

7.

Белене

*

8.

Бойчиновци

9.

Болярово

до 250

10.

Борован

*

11.

Борово

*

12.

Братя Даскалови

13.

Брегово

*
до 300

*

до 250

14.

Брезово

15.

Брусарци

*

16.

Бургас

*

17.

Бяла – област Русе

*

18.

Бяла Слатина

19.

Велики Преслав

до 200

20.

Велико Търново

до 200

21.

Венец

*

22.

Ветово

*

*

23.

Ветрино

24.

Видин

до 200
до 300

25.

Враца

26.

Вълчедръм

27.

Вълчи дол

28.

Върбица

*

*
*
до 300

29.

Генерал Тошево

*

30.

Главиница

*

31.

Горна Оряховица

*

32.

Гулянци

*
до 450

33.

Гурково

34.

Гълъбово

*

35.

Две могили

*

36.

Димитровград

*

37.

Димово

до 200

38.

Добрич

*

39.

Добричка

*

40.

Долна Митрополия

*

41.

Долни Дъбник

*

42.

Дулово

*
до 250

43.

Елхово

44.

Завет

*

45.

Златарица

46.

Иваново

до 200
*

47.

Искър

*

48.

Исперих

*

49.

Каварна

*

50.

Кайнарджа

*

С Т Р.
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51.

Калояново

*

52.

Камено

*

53.

Каолиново

*

54.

Карнобат

*

55.

Каспичан

*

56.

Кнежа

*

57.

Козлодуй

*

58.

Криводол

до 300

59.

Крушари

*

60.

Кубрат

*

61.

Левски

*

62.

Летница

*

63.

Ловеч

64.

Лозница

до 300
*

65.

Лом

66.

Луковит

до 300

*

67.

Любимец

до 100

68.

„Марица“

*

69.

Медковец

*

70.

Мездра

до 300

71.

Мизия

*

72.

Минерални бани

до 300

73.

Монтана

до 200

74.

Несебър

до 100

75.

Никола Козлево

*

76.

Никопол

*

77.

Нова Загора

*

78.

Нови пазар

*

79.

Ново село

*

80.

Омуртаг

81.

Опака

*

82.

Опан

*

83.

Оряхово

*

84.

Павликени

*

85.

Пазарджик

до 450

86.

Петрич

до 150

87.

Пещера

до 450

88.

Плевен

*

89.

Пловдив

*

90.

Полски Тръмбеш

91.

Поморие

92.

Попово

*

93.

Пордим

*

94.

Провадия

*

95.

Първомай

до 300

96.

Раднево

до 300

*
до 100

*
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97.

Разград

*

98.

Раковски

*

99.

„Родопи“

до 300

100.

Ружинци

до 200

101.

Русе

*

102.

Садово

*

103.

Самуил

104.

Свиленград

*
до 100

105.

Свищов

106.

Севлиево

до 300

*

107.

Силистра

*

108.

Симеоновград

*

109.

Ситово

*

110.

Сливен

до 350

111.

Сливо поле

112.

Смядово

до 100

*

113.

Средец

до 250

114.

Стамболийски

115.

Стара Загора

116.

Стражица

*

117.

Стралджа

*

118.

Стрелча

до 450

119.

Суворово

*

120.

Сунгурларе

*
до 250

до 350

121.

Сухиндол

*

122.

Съединение

*

123.

Твърдица

124.

Тервел

до 400
*

125.

Тополовград

126.

„Тунджа“

до 350
*

127.

Тутракан

*

128.

Търговище

*

129.

Хайредин

*

130.

Харманли

до 100

131.

Хасково

до 250

132.

Хисаря

до 400

133.

Хитрино

*

134.

Цар Калоян

*

135.

Ценово

*

136.

Червен бряг

*

137.

Чирпан

до 250

138.

Шабла

*

139.

Шумен

*

140.

Якимово

*

141.

Ямбол

*

Забележка. * Пълен обхват.
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Приложение № 4
към чл. 7, ал. 9
Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства
Данни за стопанството
Икономически размер на стопанството в стандартен производствен обем/стандартна
продукция (СПО) в левове
Икономически размер на стопанството в евро
Данни на
Показател
Индивиду
Код по На
стопанството
за СПО
Видове култури и категории животни М. ед.
ални СПО
редба № 3
(основни
(лв./дка;
(лв.)
култури)
лв./глава)
1
2
3
4
5
6 = (4*5)
3001
Обикновена (мека) пшеница и лимец
дка
114
3002
Твърда пшеница
дка
112
3003
Ечемик
дка
101
3004
Ръж
дка
55
3005
Тритикале
дка
88
3006
Овес
дка
54
3007
Царевица за зърно
дка
145
3008
Сорго
дка
72
3009
Просо
дка
43
3010
Ориз
дка
269
Други зърнени култури – .............................

дка

51

3011
3012
3013
3015
3016
3017
3018
3019
3020

Други зърнени култури
Други зърнени култури
Други зърнени култури
Други зърнени култури
Тютюн
Хмел
Захарно цвекло
Памук
Лен
Коноп
Слънчоглед
Рапица
Соя

дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка
дка

51
51
51
51
668
1 019
22
79
68
68
110
157
97

3021

Фъстъци

дка

139

Други технически култури – ....................

дка

139

Други технически култури – ....................

дка

139

Други технически култури – ....................

дка

139

Други технически култури – ....................

дка

139

Други технически култури – ....................

дка

139

Други технически култури – ....................

дка

139

3109

3119

–
–
–
–

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

3023

Маслодайна роза

дка

462

3024

Кориандър

дка

68

3025

Анасон

дка

68

3026

Резене

дка

68

3027

Лавандула

дка

164

3028

Салвия

дка

68

3029

Мента

дка

68

3030

Валериана

дка

68
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3032

2
Други етеричномаслени
култури – ....................
Други етеричномаслени
култури – ....................
Други етеричномаслени
култури – ....................
Други етеричномаслени
култури – ....................
Други етеричномаслени
култури – ....................
Фасул

дка

219

3033

Грах

дка

99

3035

Леща

дка

94

3036

Нахут

дка

103

Други протеинодайни култури – .............

дка

96

Други протеинодайни култури – .............

дка

96

Други протеинодайни култури – .............

дка

96

3129

3139

3

С Т Р. 3 7

и лекарствени
и лекарствени
и лекарствени
и лекарствени
и лекарствени

4

5

6 = (4*5)

дка

68

дка

68

дка

68

дка

68

дка

68

3037

Царевица за силаж

дка

108

3096

Фий

дка

187

3040

Люцерна

дка

88

3041

Естествени ливади

дка

35

Други фуражни култури – ..............................

дка

94

Други фуражни култури – ..............................

дка

94

Други фуражни култури – ..............................

дка

94

Други фуражни култури – ..............................

дка

94

Картофи

дка

660

Домати – открито производство

дка

1 614

Домати – оранжерийни

дка

9 753

Краставици – открито производство

дка

1 223

Краставици – оранжерийни

дка

9 753

3159+3149

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

Пипер – открито производство

дка

948

30522

Пипер – оранжериен

дка

9 753

3053

Зелен фасул

дка

393

3054

Зелен грах

дка

350

3058

Тикви

дка

721

3059

Дини

дка

721

3060

Пъпеши

дка

899

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

Други зеленчуци – ..................

дка

1 087

3169
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3074+3075
3068+3069+
3070+3071+
3072
3078+3079+
3080+3081

3179
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2
Семкови овощни видове (ябълка, круша,
дюля)
Костилкови овощни видове (череша,
вишна, праскова, кайсия, сливи)
Черупкови овощни видове (орех, лешник,
бадем, кестени)
Други овощни видове – ............

4

5

6 = (4*5)

дка

989

дка

1 417

дка

426

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

Други овощни видове – ............

дка

944

дка

944

дка

971

дка

971

Други ягодоплодни – ...............

дка

971

Други ягодоплодни – ...............

дка

971

Други ягодоплодни – ...............

дка

971

Други ягодоплодни – ...............

дка

971

Други овощни видове – ............
3082+3083+ Ягодоплодни овощни видове (ягода, ма
3077
лина, арония )
Други ягодоплодни – ...............

3189

3
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Други ягодоплодни – ...............

дка

971

3089

Лозя – десертни

дка

273

3090

Лозя – винени

дка

220

3091

Цветя – за рязан цвят

дка

8 003

3092

Цветя – луковични растения

дка

8 003

3093

Цветя – саксийни

дка

8 003

3200

дка

12 031

дка

310

3201

Цветя – оранжерийни
Производство на семена/посадъчен ма
териал
Разсадници за трайни насаждения

дка

2 483

3199
3095

Други (угари/други)

дка

0

30941

Култивирани гъби – култивирани печурки

м2

51

30942

Култивирани гъби – кладница

м2

23

бр.
бр.

0
473

бр.

203

бр.

648

бр.
бр.
бр.
бр.

2 076
386
///
143

бр.

6

4100
4101

Говеда и биволи – общо
Телета и малачета до 1 г.
Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за
4102
угояване
Телета и малачета над 1 г. за разплод и
4103+4006
бременни юници и бременни малакини
4104 + 4005 Млечни крави и биволици
4105
Месодайни крави
4007
Овце – общо
4008 и 4106 Овце – млечни, и овце – месодайни
Други овце (Разликата меж ду общия
брой на овцете по код 4007 и броя на
4112
месодайните и млечните овце по кодове
4008 и 4106)
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1
4010

Кози – общо

3
бр.

4

5

6 = (4*5)

4011

Кози-майки

бр.

182

4107

Други кози

бр.

106

4013

Свине – общо

бр.

///

4014

Свине-майки

бр.

1 708

4108

Прасенца под 45 дни

бр.

535

4109

Други свине

бр.

389

4016

Птици – общо

бр.

///

4017

Кокошки-носачки

бр.

29

4110

Бройлери

бр.

20

///

4019

Пуйки

бр.

140

4020

Гъски

бр.

80

4021

Патици

бр.

80

4023

бр.

857

бр.

35

4024

Щрауси
Пъдпъдъци и други птици (в т. ч. фазани,
яребици, токачки, петли)
Зайци – общо

бр.

0

4022+4111
4031

Зайкини-майки

бр.

293

4025

Коне и други еднокопитни

бр.

490

4027

Пчелни семейства

бр.

125

4029

Буби – кутийки бубено семе

бр.

265

4309
4030

Калифорнийски червеи
Oхлюви

м
м2

41
12

ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС

2

СПО – фуражни
култури

СПО – пре
живни
животни,
коне и
други ед
нокопитни
животни

Фуражен
излишък

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

0
0
0
Фуражни култури – царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други
фуражни култури
Преживни животни – телета и малачета до 1 г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи
над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини; млечни крави и биволици; месод айни
крави; овце – млечни и овце – месодайни; други овце; кози-майки; други кози.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите
от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО
на фуражните култури не надвишава този на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се
включва в общия икономически размер на стопанството.
Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните
животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на
фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва
в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.
Начин на изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство:
1. Изчисляване на СПО на стопанството
Изчисляването се извършва с помощта на таблицата, посочена по-горе, където в колона 4 „Данни
на стопанството (основни култури)“ се посочват площта на отглежданите култури и броят отглеждани
животни.
При попълването на данните в колона 4 се спазват следните условия:
а) Всяка култура и животно е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (колона 1).
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б) Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от
анкетните формуляри на актуалната към датата на подаване на проектното предложение или искане
то за плащане анкетна карта по Наредба № 3 от 1999 г. Отчитат се данните от анкетните формуляри,
записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща
стопанска година се приема стопанската година, която е такава към датата на подаване на проектното
предложение или искането за плащане.
в) Когато стопанството отглежда животни, трябва да посочи броя на животните в съответните
категории в колона 4 съгласно:
аа) опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от извлечение от
интегрираната информационна система (ИИС) в съответствие с Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.
за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ,
бр. 90 от 2013 г.) (Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.) за наличните в обекта животни по ушни марки/
чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от
един месец преди датата на подаване на проектното предложение/искането за плащане (в случай че
кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6
от 8 октомври 2013 г.),
и/или
бб) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъд
ният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален
опис по вид и брой на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от
един месец преди датата на подаване на проектното предложение/искане за плащане.
г) Данните за втори и междинни култури също се включват, в т.ч. междинни/втори култури, от
глеждани в оранжерии.
В колона 6 се изчислява съответният СПО за даден вид култура или животно (произведението от
данните на стопанството (колона 4), умножени по показателя за СПО лв./дка; лв./глава (колона 5). Сборът
от индивидуалните СПО представлява общият СПО на стопанството при спазване на следните условия:
д) Фуражен баланс или излишък в случай, че стопанството отглежда преживни животни, коне и
други еднокопитни животни.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, когато разликата между сумата от СПО на
фуражните култури и сумата от СПО на:
- преживните животни,
- конете и другите еднокопитни животни,
е „0“ или отрицателно число. В този случай СПО на фуражните култури не се включва в общия
СПО на стопанството, както и получената отрицателна разлика (ако разликата не е „0“) не се изважда
от общия СПО.
Наличие на фуражен излишък има в случаите, когато разликата между сумата от СПО на фуражните
култури и сумата от СПО на:
- преживните животни,
- конете и другите еднокопитни животни,
е положително число. В този случай само стойността на тази разлика се включва в общия СПО, а
не цялата сума от СПО на фуражните култури.
В случай на фуражен излишък и при положение, че в земеделско стопанство се отглеждат два или
повече вида фуражни култури, делът на отделната фуражна култура в общия икономически размер на
стопанството се определя по следната формула:
СПО фк – ОСПО пжкес х (СПО фк /ОСПО фк)
ДФР (%) = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ × 100,
ОСПО зс

където:
ДФР (%) е делът на фуражната култура в общия икономически размер на стопанството;
СПО фк – СПО на фуражната култура (произведението от размера на отглежданите декари от тази
фуражна култура, умножено по показателя є за СПО лв./дка);
ОСПО пжкес – сумата от СПО на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни;
ОСПО фк – сумата от СПО на фуражните култури;
ОСПОзс – общият СПО на стопанството.
2. Изчисляване на икономическия размер в евро
Икономическият размер на стопанството в евро се получава, като изчисленият за съответното
земеделско стопанство общ СПО в левове се раздели на 1,95583 (използва се официалният курс на БНБ –
1 евро = 1,95583 лв.) и се закръгли до втория знак след десетичната запетая.
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Приложение № 5
към чл. 7, ал. 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството към датата на подаване
на проектното предложение
(Декларацията се попълва от земеделски стопани и лица, участващи в юридическо лице – кандидат за
колективна инвестиция. За едноличните търговци по ал. 1, които са регистрирани през годината на
кандидатстване в търговския регистър и като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.,
обстоятелствата могат да се доказват и в качеството им на физически лица)
Долуподписаният(та) ……………………....................................................................................…………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № …………….......................….., издадена от .........................…………………… на …………...........................…………….,
ЕГН …………….……………..............., адрес: ………………………………………………..........................................................................
………………………………………………………………………………………….....................................................................................................,
в качеството си на физическо лице
или …………………………..............................................................................................................…………………………………………..
(представляващ, управител)
на фирма …………………………………............................……… с ЕИК .....................................................................................
(наименование на фирмата)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
За определяне на началния стандартен производствен обем (СПО) на стопанството за текущата сто
панска година отглеждам/имам намерение да отглеждам (подчертава се приложимото):
I. С
 ледните земеделски култури, регистрирани в ИСАК:
Таблица 1

Земеделска
култура

основна

междинни/
втори култури

Номер/а и ЕКАТТЕ
Площ,
на позем лен/и
служеща Засадени/
имот/и, където са
за изчис
засети
засeти или ще се
ление на
ДА/НЕ
извърши засажда
СПО (дка)
нето/засяването

С намерение
за засажда
не/засяване
ДА/НЕ

Период, в рам
ките на който
ще се извърши
засаждането/
засяването
от дата
__.__.____г.
до дата
__.__.____г.,
включително

II. Следните земеделски култури, описани в анкетната карта за регистрация като земеделски стопанин:
Таблица 2

Земеделска култура

основна

междинни/
втори култури

Номер/а и ЕКАТТЕ
Площ,
на позем лен/и
служеща Засадени/
имот/и, където са
за изчис
засети
засeти или ще се
ление на
ДА/НЕ
извърши засажда
СПО (дка)
нето/засяването

С намерение
за засажда
не/засяване
ДА/НЕ

Период, в рам
ките на който
ще се извърши
засаждането/
засяването
от дата
__.__.____г.
до дата
__.__.____г.,
включително
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III. С
 ледните земеделски култури, за които съм предоставил документи, доказващи правно основание,
съгласно чл. 41 ЗПЗП:
Таблица 3

Земеделска култура

основна

междинни/
втори култури

Номер/а и ЕКАТТЕ
Площ,
на позем лен/и
служеща Засадени/
имот/и, където са
за изчис
засети
засeти или ще се
ление на
ДА/НЕ
извърши засажда
СПО (дка)
нето/засяването

С намерение
за засажда
не/засяване
ДА/НЕ

Период, в рам
ките на който
ще се извърши
засаждането/
засяването
от дата
__.__.____г.
до дата
__.__.____г.,
включително

IV. С ледните видове животни, за които към анкетната карта съм приложил опис, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на проектното предложение,
и/или съм регистрирал в ИСАК:
Таблица 4
Животни
Вид

Мярка/брой*

Количество

*Площта на калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в кв.м.
Таблица 4.1
Ушни марки на животните
№ по ред

Вид животни

Номер на ушна марка

Дата: …….…….
гр. …….....………

Декларатор: ………………….…….
(подпис, печат)

Приложение № 6
към чл. 7, ал. 15
Минимален брой на растенията на единица площ
Брой растения на декар по технология на отглеждане и минимален праг на гъстота на растения
на декар
Култури

Брой растения
на декар по технология
на отглеждане

Минимален праг на
гъстота на растенията на декар
*

Семкови овощни видове
ябълки – върху подложка М9
ябълки – върху подложка М26
ябълки – върху подложка ММ106
круши – върху подложка ВА29
круши – върху семенна подложка
дюли – върху подложка дюля
мушмули – върху подложка дюля

125
89
67
125
57
67
50

87
62
47
87
40
47
35

Костилкови овощни видове
череши – върху слаборастяща ве
гетативна подложка
(Гизела 5)
череши – върху Махалебка

125

87

50

35
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Култури

череш и – върх у под лож ка д и ва
череша
вишни – върху подложка дива че
реша
вишни – върх у подлож ка Маха
лебка
праскови/нектарини – подлож ка
праскова
праскови/нектарини – подлож ка
GF677
кайсии/зарзали – подложка кайсия;
джанка
сливи/джанки – подложка джанка
едроплоден дрян – подложка семе
наче или издънка от обикновен дрян

ВЕСТНИК

Брой растения
на декар по технология
на отглеждане

С Т Р. 4 3
Минимален праг на
гъстота на растенията на декар
*

33

23

80

56

42

29

67

47

52

36

44

31

50

35

62

43

Черупкови овощни видове
орехи – интензивни наса ж дени я
върху слаборастящи подложки от
обикновен орех
орехи – подложка обикновен или
черен орех
лешник – храст, вкоренени издънки
(собствен корен)
лешник – едностъблено, вкоренени
издънки, облагородени на дърво
видна леска
бадем – подложка бадем
ягоди – едноредови насаждения –
редово, собствен корен
ягоди – ленточно насаждение – дву
редово, собствен корен
малини – собствен корен, храст
къпини – безбодилести сортове,
собствен корен
къпини – бодилести сортове, собст
вен корен
арония
касис
актинидия (киви)
боровинки
лозя – десертни
лозя – винени
маточна градина – семенни под
ложки
мат оч на г ра д и на – вег е тат и вн и
подложки
маточна градина за калеми
Етеричномаслени и лекарствени
култури
маслодайна роза
лавандула
мента

21

15

12

8

50

35

57

40

33
Ягодоплодни овощни видове

23

6250

4375

5714

4000

800

560

111

78

222

155

100
500
114
300
Лозя
255
379
Маточници

70
350
80
210
179
265

57

40

1250

875

190

133

500
2000
5000

350
1400
3500

Забележка. * Под минималния праг на гъстота на декар не е икономически изгодно реколтирането на
насажденията.
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Приложение № 7
към чл. 9, ал. 1, т. 1

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за приходите oт земеделска дейност
(Попълва се от всички кандидати)
Подписаният/ата .............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ..................................., притежаващ/а лична карта № ........................, издадена на ................................
от МВР – гр. ........................,
адрес: ...................................................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на физическо лице или ....................................................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или контролира кандидата)
на ..........................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата/бенефициента)
с ЕИК ..............................
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. За предходната година, обхващаща периода от ............./.......... г. до ............./.......... г., представляваната
от мен фирма/управляваното от мен земеделско стопанство има следните видове приходи:
1.1. Приходи от растениевъдство и животновъдство от имоти и животновъдни обекти (животни), от
говарящи на изискванията на чл. 5, ал. 12:
Таблица 1

Вид на рас
тителния/
животинския
продукт

Мяр
ка

A

Б

К-во реа
Средна
Приходи/доходи
лизирана цена за еди
от земеделска
продук
ница про
продукция, лв.
ция
дукция, лв.

Имоти/животновъдни обек
ти/брой и вид животни, от
които е получена продукция

(общо за
всички
имоти)

(общо за
всички
имоти)

(общо за всички
имоти/животно
въдни обекти)

номер на
имота или
на живот
новъдния
обект

В

Г

Д

Е1

брой
вид
на жи на жи
вотните вотните
Е2

Е3

1
2
3
Общо 1.1
Продукти на растениевъдството/животновъдството, които се преработват от кандидата, не се по
сочват в таблица 1. Крайният продукт в резултат на тяхната преработка се посочва в таблица 2.
1.2. Приходи/доходи от производство на преработена собствена земеделска продукция (растителна
и животинска), произведена от имоти и животновъдни обекти (животни), отговарящи на изискванията
на чл. 5, ал. 12:
Таблица 2

Вид на расти
телния/живо
тинския про
дукт

A

К-во реа
лизирана
продукция

Средна
цена за
единица
продук
ция, лв.

Приходи/доходи
Имоти/животновъдни обекти/
от преработена
брой и вид животни, от които
земеделска про
е получена продукция
дукция, лв.

(общо за
всички
имоти)

(общо за
всички
имоти)

(общо)

номер на
имота или
на живот
новъдния
обект

В

Г

Д

Е1

Мяр
ка

Б

1
2
3
Общо 1.1

брой
вид
на жи на жи
вотните вотните
Е2

Е3
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1.3. Приходи/доходи от получената публична финансова помощ, директно свързана с извършваните
земеделски дейности:
Таблица 3
Вид публична финансова помощ

Лв.

Получен приход/доход от публична финансова помощ, директно свързана с извършва
ните земеделски дейности
в т.ч. от финансирания за
...................................................................................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
в т.ч. от финансирания за
...................................................................................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
в т.ч. от финансирания за
...................................................................................................................................................................
(описание на вида на финансирането и неговия източник)
Общо 1.3

.........

1.4. Приходи/доходи от неземеделски дейности и всички видове услуги и приходи/доходи от зе
меделска дейност от имоти и животновъдни обекти (животни), които не отговарят на изискванията
на чл. 5, ал. 12:

Таблица 4

Вид на прихода/дохода, в т.ч. вид на услугите и дейностите, от които е
получен (ако е приложимо)

Приходи/доходи (лв.)

1.
2.
......
n.
(подробно описание на вида на прихода/дохода и неговия източник)
Общо 1.4

.........

1.5. Общо приходи/доходи за предходната година: ....................................... лв.
(Общо 1.1+Общо 1.2+Общо 1.3+Общо 1.4)
1.6. Процент на приходите/доходите от земеделски дейности (закръгля се до втория знак след десе
тичната запетая): ................................ %
(Формула за изчисления:
Пзд=(Общо 1.1+Общо 1.2+Общо 1.3)/Общо 1.5= ..... %)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.
Декларатор: ..................................................................................
Дата .........................................................
гр. ............................................................

(подпис)
(печат)

Приложение № 8
към чл. 11, ал. 3, т. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ*
относно обстоятелства по чл. 11 и чл. 7, ал. 3, т. 8 – 11
Подписаният/ата ..............................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .....................................................................................................................................................................................,
притежаващ/а лична карта № .......................................................................................................................................,
издадена на ..........................................................................................................................................................................
от МВР – гр. .......................................................................................................................................................................,
адрес: ...................................................................................................................................................................................,
(постоянен адрес)
в качеството си на ............................................................................................................................................................
(посочва се качеството, в което лицето има право да представлява, управлява или контролира)
на ...........................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидат/бенефициент)
с ЕИК ....................................................................................................................................................................................
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I. Декларирам, че представляваното/управляваното/контролираното от мен ..........................................
.............................................................................................................................................................................................:
1. няма неизпълнено разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената
им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
2. няма изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
3. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален ко
декс към държавата и/или към община по седалище на кандидата за данъци и/или задължителни
вноски за социалното осигуряване, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията; видът и размерът на задълженията следва да са установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
4. не е обявено в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност, или в процедура по
ликвидация, или е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон, или е преустановило дейността си;
5. чрез измама или по небрежност не е предоставяло невярна информация пред Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ
за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ;
6. не е установено, че по негова вина не са изпълнени задължения по договор за предоставяне на
финансова помощ, сключен с ДФ „Земеделие“, което е довело до пълен отказ от изплащане на финан
совата помощ по подадено искане за плащане или до претенция на ДФ „Земеделие“ за възстановяване
на изплатена финансова помощ по договора, когато неизпълнението засяга повече от 50 % от стойността
на изплатената по договора финансова помощ, включително когато неизпълнението е констатирано при
проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с бюджетни кредити, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или други компетентни органи.
II. Декларирам, че като физическото лице или представляващият кандидата/бенефициента едноли
чен търговец, търговско дружество или юридическо лице и член на управителния им орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник:
а) не съм лице, което е било на трудово или служебно правоотношение в ДФЗ – РА, или УО – до
една година от прекратяване на правоотношението;
б) не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172,
чл. 192а, престъпление против собствеността по чл. 194 – 217, престъпление против стопанството по
чл. 219 – 252, престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително
изпиране на пари, по чл. 253 – 260, подкуп по чл. 301 – 307, участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а, престъпления против народното здраве и против околната среда по чл. 352 – 353е
от Наказателния кодекс;
в) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за пре
дотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в УО на
ПРСР 2014 – 2020 г. или в РА, което е участвало при одобряването на проектно предложение или
при обработката на искане за плащане по сключения административен договор за предоставяне на
финансова помощ;
г) не попадам в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
д) не съм правил опит:
аа) да повлияя на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или Упра
вляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. (УО), свързано с одобрението за получаване или плащане на
финансовата помощ;
бб) да получа информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/
или УО, която може да им даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване или
плащане на финансовата помощ.
III. Декларирам, че в случай, че настъпят промени в декларираните обстоятелства, в рамките на
10 работни дни РА ще бъде уведомена за настъпилите промени чрез подадена актуална декларация.
Представям следните доказателства съгласно чл. 11, ал. 6:
……………………………………………………………………………………..............................................................................................…
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс за предоставени
от мен неверни данни и документи.
..................... 20....... г.
.....................................

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

* Декларацията се попълва и подписва от всички лица – представляващият кандидата/бенефици
ента, негови законни или упълномощени представители, член/ове на управителния му орган, както и
временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник.
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Приложение № 9
към чл. 23, ал. 1
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.
Б И З Н Е С П Л А Н
по
подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на
малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
…………………................................................................…………............................................................................……………………
(име на проекта)
……………………………......................................................................................................................................................…………
(име на кандидата)
Сума на инвестицията ..............................................................................................….........………………..................... лв.
Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказателния
кодекс за представени от мен неверни сведения.
Подпис/печат: ......................
Забележки:
1. Кандидатът/законният представител на кандидата задължително подписва собственоръчно и подпечатва
всяка страница от бизнес плана (за физическа лица подпечатването не е задължително).
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост
от срока, за който е изготвен бизнес планът, и спецификата на дейността, за която се кандидатства.
Обща информация
А

Б

Име на кандидата (физическо лице, юридическо лице, ЕТ)
Седалище и адрес на управление
Обща обработваема (използвана) земеделска площ на
стопанството, дка (ако е приложимо)
Начален икономически размер на стопанството (измерен
в стандартен производствен обем)
Бизнес планът е изготвен безплатно от НССЗ

ДА/НЕ

I. Въведение
А. Кратко описание на проекта:
1. к ратко описание на инвестициите по проекта:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. описание как ще се подобри дейността на земеделското стопанство, а при колективни инвестиции
на земеделските стопанства на членовете на групите или организациите на производители чрез
прилагане на планираните инвестиции и дейности и постигане на една или повече от целите и
принципите на подмярката:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. описание на дейността на интегрирани проекти как изпълнението им води до по-добри финансови
резултати от дейността на кандидата, отколкото, ако операциите или дейностите се изпълняват
поотделно:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. описание на дейността на група/организация на производители как изпълнението води до подобря
ване на дейността на земеделските стопанства на членовете и основната дейност на групата/орга
низацията чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности и да показва, че инвестициите и
дейностите са от полза на цялата група/организация на производители; проектите им трябва да са
пряко свързани с основната земеделска дейност на членовете и основна за групата/организацията:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Б. Очакван резултат след завършване на проекта, в т. ч.:
Б.1. Начини за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:
№

Начини за повишаване на конкурентоспособността на стопанството

А
1.
2.

Б
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване
качеството на произвежданата продукция;
3. опазването на компонентите на околната среда;
4. спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в
земеделските стопанства.
· Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствие.

Съответствие
(отбележете с Х
или V)
В

☐
☐
☐
☐

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

Подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство

А

Б
Модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/
1.
или нематериални активи
2. Подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията
Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни
3.
дървесни видове за производство на мед
4. Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства или
5. Производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства
6. Инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда
Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността,
7.
приложими за съответните стопанства
Изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, вклю
8. чително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи
изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата
· Допустимо е отбелязването на повече от едно съответствие.
Обосновка: ……………………… (Посочват се мотиви за направения избор)

Съответствие
(отбележете с Х
или V)
В

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

II. Описание на кандидата и осъществяваната от него дейност:
А. Кратка информация за дейността на кандидата и описание на начално състояние на земеделското
стопанството към датата на кандидатстване
(При кандидатстване за колективни инвестиции се предоставя информация за всички членове на групата/
организацията на производители поотделно)
1. Информация за настоящата дейност на кандидата
………………………………………………………..…………………………….......................................................................................………………
2. Земя
Таблица 1. Налична за стопанството земя*

№
по
ред

Местона
хождение
(област,
община,
населено
място)

Обща
площ
на
имота
(дка)

Обработ
ваема (из
ползвана)
земеделска
площ
(дка)

А

Б

В

Г

Срок на дого
Основа
вора за наем/
ние за
аренда
№ на
ползване
имота/
на
крайна
основна
(Собстве
имотите култура, вкл. междинни/
на, наем, чална дата
(по скица) естествени втори кул
дата
аренда,
ливади и под
тури
друго)
угар, вид
Д
Е1
Е2
Ж
З
И
Начин на ползване

Общо площ,
дка:
* Забележка. Посочва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която
са разположени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради, оранжерии,
гъбарници и т.н.). Земята, отдадена под наем, аренда и преаренда на трети лица, се посочва в табл. 1А.
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Таблица 1А. Данни за земеделските площи, които кандидатът не обработва или е предоставил на
други лица за обработка, но има документ за собственост и/или наем, и/или аренда

№
по
ред

Местона
хождение
(област,
община,
населено
място)

Обща
площ
на
имота
(дка)

Обработ
ваема (из
ползвана)
земеделска
площ
(дка)

№ на
имота/
имотите
(по скица)

А

Б

В

Г

Д

Срок на дого
Вид и описание Име/ наименова
вора за наем/
на документа ние на ФЛ/ ЮЛ, на
аренда
(документ за
което/които е/са
на
собственост/
предоставен/и за
крайна
чална
наем/ аренда)
обработка
дата
дата
Е

Ж

З

И

Общо площ,
дка:
3. Животни

Таблица 2. Налични животни по видове
(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно:)
Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата
на подаване на проектното предложение
№

Животни (по вид и категория)

Порода

Брой*

А

Б

В

Г

Общо:
* Забележка. Площта на калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
Б. Ангажименти във връзка с изпълнението на проекта
Таблица 3.1. Описание на площите, предназначени за биологично производство
(Попълва се в случай, че кандидатът е подал проект, включващ инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани
от кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“
от ПРСР 2014 – 2020 г. и е отбелязал, че проектът му следва да получи по-висок размер на помощта при
условията на чл. 14, ал. 3)

№

Местонахождение на земята/
площта, предназначена за биоло
гично производство по проекта,
или на животновъдния обект,
предназначен за биологично произ
водство (област, община, населе
но място/ № на животновъдния
обект)

Площ на земята
(дка)

А

Б

В

Животни, отглежда Животни, отглежда
ни в животновъдния ни в животновъдния
обект
обект
(вид)
(брой)

Г

Д

Общо:
Забележки:
Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта,
предназначена за биологично производство, а в случаите, когато се кандидатства за инвестиции, изцяло
свързани с биологично производство на животни, се посочва № на животновъдния обект и видът и броят
на отглежданите в него животни, предназначени за биологично производство.
В случай че кандидатът е получил по-висок размер на финансовата помощ при условията на чл. 14,
ал. 3, той се задължава да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона В и предназ
начена за биологично производство, и/или общия брой и вид на животните, посочени в колони Г и Д и
предназначени за биологично производство, за период от три години от датата на получаване на окон
чателното плащане по административния договор и за срок от пет години за бенефициенти, които са
големи предприятия.
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Таблица 3.2. Описание на инвестициите, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти
по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
(Попълва се в случай, че кандидатът е подал проект, включващ инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани
от него ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР
2014 – 2020 г. и е отбелязал, че проектът му следва да получи по-висок размер на помощта при условията
на чл. 14, ал. 3)
Инвестиция
вид

модел, порода, тип,
сорт, други

к-во

мярка

Единична
цена

Стойност

A

Б

В

Г

Д

Е

Общо
Забележки:
Таблицата се попълва с данните за инвестициите по проекта, изцяло свързани с изпълнявани от канди
дата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР
2014 – 2020 г., за които в проектното предложение е отбелязал, че следва да получи по-висок размер на
помощта при условията на чл. 14, ал. 3.
В случай че кандидатът е получил по-висок размер на финансовата помощ при условията на чл. 14, ал. 3,
той се задължава да използва посочените в таблица 4.2.2 инвестиции изцяло за производство на биологични
продукти съгласно данните, попълнени в таблица 4.2.1, за период от три години от датата на получаване
на окончателното плащане по договора за отпускане на финансова помощ и за срок от пет години за бе
нефициенти, които са големи предприятия.
Площта на отглежданите гъби, калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
Таблица 3.3. Данни за обработваната от кандидата земя и/или за стопанисвания животновъден
обект, намираща се в райони с природни и други специфични ограничения
(Попълва се в случай, че кандидатът е подал проект, който ще се изпълнява в райони с природни и други
специфични ограничения и е отбелязал, че проектът му следва да получи приоритет по чл. 32, ал. 1, т. 3 и
по-висок размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 2, т. 3)

№

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

Площ
(дка)

А

Б

В

Общо:
Забележки:
Таблицата се попълва с данни за местонахождението, площта и общия размер на земята/площта/жи
вотновъдния обект, намиращи се в едно или повече землища на населени места, посочени в Наредбата за
определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС
№ 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.), която се съпоставя с данните от таблица 4.1 на бизнес плана земя
с цел да се установи съответствието с изискванията по чл. 14, ал. 4 или 5. В случай че получаването на
приоритет по посочения критерий за оценка е станало основание за избор на проекта на кандидата пред
тези на останалите кандидат и/или е основание за отпускане на помощта при условията на чл. 33 и/или
за получаване на по-висок интензитет на помощта при условията на чл. 14, ал. 4 или 5, той се задължава
да поддържа общия размер на земята/площта, посочена в колона В, и животновъдния обект, намиращи се
в едно или повече землища на населени места, посочени в Наредбата за определяне на критериите за необ
лагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г., за период от три
години от датата на получаване на окончателното плащане и за срок от пет години – за бенефициенти,
които са големи предприятия – оригиналът на банковата гаранция се предава лично от бенефициента с
приемно-предавателен протокол на отдел РРА по място на извършване на инвестицията.
III. Финансов план
III.1. Обект, източници за финансиране и етапи при реализация на проекта.
А. Обект и източници за финансиране на проекта.
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Таблица 1. Предмет на инвестицията, за която се кандидатства за подпомагане по проекта (с изключение на разходите по чл. 34, ал. 1, т. 11)
(левове)
Включително

Инвестиция
вид

модел,
порода, тип,
сорт, други*

к-во

мярка

A

Б

В

Г

Единична
цена

Стойност**

собствени
средства (%)

кредит
(%)

други
(%)

Д

Е

Ж

З

И

Общо
* Данните в колона Б се попълват от кандидата само за разходи, за които не се прилага ПМС
№ 160 от 2016 г.
** Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
Таблица 2. Инвестиционни разходи, за които не се кандидатства за подпомагане, но са част от цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен и/или да функционира
самостоятелно
(левове)
Включително

Инвестиция
вид

тип, други

к-во

мярка

A

Б

В

Г

Единична
цена

Стойност*

собствени
средства (%)

кредит
(%)

други
(%)

Д

Е

Ж

З

И

Общо
* Посочва се валутният курс, използван за изчисление стойността на инвестицията.
III.2. Финансово-икономически статус – приходи и разходи
ВАЖНО: Таблиците се попълват с данни за цялата земеделска дейност на кандидата за 5 години,
а в случай на инвестиции в СМР и/или създаване на трайни насаждения – за 10 години, като първата
прогнозна година е годината след реализация на инвестицията.
А. Приходи
А.1. Приходи от дейността
Таблица 3. Производствена програма
(левове)
Вид продукция*
по години

Мярка

А

Б

Продукция

Количество/
средногодишна натовареност

за износ

В

Г

за мест- за собствено
ния пазар потребление
Д

Е

Средна цена
за единица
продукция

за
за мест- за из- за местизнос** ния пазар
нос ния пазар
Ж

Предходна година/ Последен отчетен период

Общо
І година

Общо

Приходи от
продажби на
продукция

З

И

К
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Продукция

Количество/
средногодишна натовареност

за износ

В

Г

за мест- за собствено
ния пазар потребление
Д

Средна цена
за единица
продукция

Приходи от
продажби на
продукция

за
за мест- за из- за местизнос** ния пазар
нос ния пазар

Е

Ж

З

И

К

ІІ година

Общо
ІІІ година …… n година

Общо
* В колона А се посочват видовете продукти, които кандидатът произвежда в цялото си земеделско
стопанство.
** Посочва се валутният курс, на база на който е калкулирана продукцията за износ.
Обосновка за средна цена за единица продукция, включително информация за използваните източници:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Таблица 4. Сеитбооборот/обработваеми площи в стопанството по видове култури и среден добив от дка
I година
Вид култура
А

II година

III – ….n година

дка

среден добив
от дка*

дка

среден добив
от дка*

дка

среден добив
от дка*

Б

В

Г

Д

Е

Ж

Общо засети
площи, дка
Забележки:
*Кандидатът задължително обосновава формирането на добивите по видове продукция. Предоставя
се информация, съотносими документи/ доказателства/използвани източници – агропазарна статистика,
публична информация от браншови организации, др.
Таблицата се попълва с размера на земята, която кандидатът се задължава да поддържа за срок до
3 години (за кандидати микро-, малки и средни предприятия) и 5 години (за останалите кандидати) считано
от датата на получаване на окончателното плащане по административния договор. Когато кандидатът
е група/организация на производители, в таблицата се посочва размерът на обработваната земя и/или
броят на отглежданите животни от членовете на групата/организацията на производители, с които
участват в групата/организацията и се задължават да поддържат за период от три години и за срок от
пет години – за бенефициенти, които са големи предприятия, от датата на окончателното плащане по
административния договор.
Площта на отглежданите гъби, калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
Обосновка за формирането на добивите по видове продукция:
................................................................................................................................................................................................
Съотносими документи/ доказателства/използвани източници:
.................................................................................................................................................................................................
Ø П исмена обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията
(в т.ч. за съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се
произвежда и/или съхранява, и/или подготвя за продажба само собствена земеделска продукция
.....................................................................................................................................................................................................
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П исмена обосновка на капацитета на земеделската техника. Обосновката трябва да съпоставя
размера на обработваемата земя, сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от
значение при обработка на почвата и прибиране на реколтата с техническите показатели на
селскостопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др.
.....................................................................................................................................................................................................
Ø 
П исмена обосновка на параметрите и капацитета на съоръженията за напояване. Обосновката
трябва да съпоставя размера на обработваните от кандидата площи и отглежданите култури с
параметрите и капацитета на съоръженията за напояване, за които се кандидатства за финан
сово подпомагане.
.....................................................................................................................................................................................................
Ø

Таблица 5.1. Вид и брой животни в стопанството, в т.ч. естественият им прираст
№

Животни/птици
вид/категория

I година

порода

бр./м

II година
бр./м

2

2

III година
бр./м

2

IV година
бр./м

2

V година
бр./м

2

1.
2.
3.
4.
5.
Забележки:
1. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
2. Кандидатът задължително обосновава начина на формиране на прираста на животните, включително
и в табличен вид (оборот на стадото), където е приложимо.
.....................................................................................................................................................................................................
Таблица 5.2. Животинска продукция
Животни/птици
№

I година

II година

III година…… n година

вид/категория/
брой жи- продукция брой жи- продукция брой живид продукция
порода
вотни
(кг, л, др.)
вотни
(кг, л, др.)
вотни

продукция
(кг, л, др.)

1.
2.
3.
4.
5.
Забележки:
1. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
2. Видовете продукция се описват съгласно производствената програма.
3. В колона „Продукция“ за всеки вид продукция се описва средният добив от едно животно (за калифор
нийски червеи и охлюви се отбелязва добив от м2).
4. Кандидатът задължително обосновава добивите по видове животинска продукция. Предоставя се
информация и се представят доказателства за използваните източници – агропазарна статистика,
публична информация от браншови организации, др.
...............................................................................................................................................................................................
Б. Разходи
Б.1. Разходи за дейността
Таблица 6. Разходи за суровини, материали и външни услуги за производство на продукцията
от производствената програма
(левове)
Вид на разходите

Предходна година/
последен отчетен период

I година

II година

III година
…… n година

A

Б

В

Г

Д

1.........................................
2.........................................
3.........................................
4.........................................
Общо

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 82

В колона А се описва подробно видът на всички извършвани разходи, необходими за осъществяването на
земеделската дейност.
В колона Б се посочва стойността на разходите по вид за предходната година (последен отчетен период).
В колона В се посочва прогнозната стойност на разходите за първата година на периода, описан в
бизнес плана.
В колони Г и Д се посочват сумите на предвижданите разходи за целия период, разглеждан в бизнес плана.
В ред „Общо“ се посочва сборът от данните в колони Б, В, Г и Д.
III.3. Прогнози за нетните парични потоци на проекта и другите дейности, осъществявани от кандидата
А. Прогноза за нетните парични потоци на проекта.
Таблица 7. Прогноза за нетните парични потоци на проекта

Индекс
A

Предходна година/
последен отчетен
период
Б

I година
В

(левове)

II година III година
Г

Д

IV година
…… n
година
Е

I. Приходи:
1. Приходи от продажби на земеделска
продукция
2. Други приходи: .......................
.................................
.................................
.................................
.................................
Общо приходи (1+2+....)
II. Разходи
3. Разходи за суровини, материали и
външни услуги
4. Разходи за амортизация
5. Разходи за заплати и социални осигу
ровки
6. Разходи за лихви
7. Други разходи: ....................
.................................
.................................
.................................
Общо разходи (3+4+5+6+7+....)
ІІІ. Печалба преди облагане (І – ІІ)
ІV. Данъци и такси
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV)
VI. Финансиране по програмата
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI)
Попълва се:
I. Приходи: ред 1 – данните от таблица 3. Производствена програма; ред 2 – данни за други приходи,
свързани със земеделската дейност, като е допустимо добавянето на редове (напр. субсидии, приходи от
допълнителни продукти от производството и др.).
II. Разходи: ред 3 – данните от таблица 6. Разходи за суровини, материали и външни услуги за произ
водство на продукцията от производствената програма; ред 4 – данни за разходи за амортизация; ред
5 – данни за разходи за заплати и социални осигуровки; ред 6 – данни за разходи за лихви; ред 7 – данни за
други разходи, свързани със земеделската дейност, като е допустимо добавянето на редове (напр. разходи
за застраховки, наемане на земя или сгради, обучение, консултации и др.).
ІІІ. Печалба преди облагане (І – ІІ): резултатът от разликата между I. Приходи (общите приходи) и
II. Разходи (общите разходи).
ІV. Данъци и такси: данъци и такси съобразно националното законодателство;
V. Печалба след облагане (ІІІ – IV): резултатът от разликата между III. Печалба преди облагане и
IV. Данъци и такси.
VI. Финансиране по програмата: сумата на финансиране по програмата.
VІI. Нетен паричен поток (V+4+VI): получава се от сбора между печалбата след данъци, амортизацията
и финансирането по програмата.
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IV. Показатели за оценка ефективността на инвестицията и финансовите показатели (изчисляват
се отделно както по проекта, така и за цялата дейност на кандидата)
1. Нетна настояща стойност (NPV)
I. Определение:
NPV отразява ефекта на времето върху очаквания паричен поток през периода на инвестицията.
Необходимо и достатъчно условие е NPV да бъде положително число, т.е. NPV > 0.
II. Формула за изчисление:
Изчисляване NPV на проекта:
,
където:
NCF е основният нетен паричен поток от таблица 7;
I 0 – сумата на инвестицията (без разходите по чл. 34, ал. 1, т. 11 на настоящата наредба);
NPV – нетната настояща стойност;
r – дисконтов процент (6 %);
n – броят години, за които е изготвен бизнес планът;
t – периодът, равен на една година.
Забележки:
NPV > 0. Положителната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния
поток е по-голяма от разходите за проекта (инвестицията) и инвестицията се счита за ефективна.
NPV < 0. Отрицателната нетна настояща стойност показва, че настоящата стойност на паричния
поток през периода на инвестицията не е достатъчна, за да покрие разходите за инвестицията, и ин
вестицията се счита за неефективна.
NPV = 0. Нетната настояща стойност, равна на нула, показва, че сумата от паричните потоци на
проекта е точно толкова, че да се възвърне инвестираният капитал.
Проектът се счита за допустим, ако NPV > 0.
V. Показатели, доказващи, че инвестициите водят до подобряване на земеделската дейност на
земеделските стопанства на лицата, участници в дружеството кандидат за колективна инвестиция,
или членовете на група/организация на производители (Посочва се кой от показателите показва съ
ответствие с това условие, представя се подробна обосновка за това и при необходимост се прилагат
допълнителни документи.)
Име на кандидата:………………………………..

Подпис/печат:………………………

Таблица 8. Показатели, доказващи че инвестициите водят до подобряване на земеделската дейност
на земеделските стопанства на членовете на група/организация на производители
Показател,
до Член 1 на
Член 2 на
Член 3 на
Член 4 на
казващ че ин група/орга
група/орга група/органи група/орга
вестициите водят низация на
низация на зация на про низация на
до подобряване производи
производи
изводители
производи
на земеделската
тели
тели
тели
дейност на зе
пре след преди след преди след преди след
меделските сто
ди
реа
реа
реа реали реа
реа
реа
панства на чле
реа лиза лиза лиза зация лиза лиза лиза
новете на група/
лиза ция
ция
ция
на
ция
ция
ция
организация на
ция
на
на
на
проек
на
на
на
производители
на
про
про
про
та
про про
про
про екта
екта
екта
екта екта
екта
екта
А

Б1

Б2

В1

В2

Г1

Г2

Д1

Д2

Член 5 на
група/органи
зация на про
изводители

Член 6 на
група/орга
низация на
производи
тели

Член n на
група/органи
зация на про
изводители

преди след
пре след преди
реа реали
ди
реа реали
лиза зация реа лиза зация
ция
на
лиза ция
на
на
проек ция
на проек
про
та
на
про
та
екта
про екта
екта
Е1

Е2

Ж1

Ж2

З1

след
реа
лиза
ция
на
про
екта
З2

Инструкция: В колона А се посочват показателите, които показват съответствие с условието за подобряване
на земеделската дейност на земеделските стопанства на кандидат за колективна инвестиция или членове
те на група/организация на производители. В колони съответно Б1, В1, Г1, Д1 и т.н. се посочват данните за
съответния показател преди реализация на проектното предложение отделно за всеки един член на група/
организация на производители. В колони съответно Б2, В2, Г2, Д2 и т.н. се посочват данните за съответния
показател след реализация на проектното предложение отделно за всеки един член на група/организация на про
изводители. В таблицата следва да фигурират данни за всички членове на група/организация на производители.
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1. Подробна обосновка за всеки член на група/организация на производители за всеки един от
показателитe, посочени в табл. 8, доказващи, че инвестициите водят до подобряване на земедел
ската дейност на земеделските стопанства на членовете на група/организация на производители.
Ø Участник 1/член 1 на група/организация:
Обосновка по Показател 1, посочен в табл. 8: ....................................
Обосновка по Показател 2, посочен в табл. 8: ....................................
Обосновка по Показател n, посочен в табл. 8: ....................................
Приложени допълнителни документи (при необходимост) във връзка с обосновката за член 1:
Да
Не
Документ 1…………………………
Документ 2…………………………
....
Ø Член 2 на група/организация:
Обосновка по Показател 1, посочен в табл. 8: ....................................
Обосновка по Показател 2, посочен в табл. 8: ....................................
Обосновка по Показател n, посочен в табл. 8: ....................................
Приложени допълнителни документи (при необходимост) във връзка с обосновката за член 2:
Да
Не
Документ 1…………………………
Документ 2…………………………
....
Ø Член n на група/организация:
Обосновка по Показател 1, посочен в табл. 8: ....................................
Обосновка по Показател 2, посочен в табл. 8: ....................................
Обосновка по Показател n, посочен в табл. 8: ....................................
Приложени допълнителни документи (при необходимост) във връзка с обосновката за член n:
Да
Не
Документ 1…………………………
Документ 2…………………………
....
2. ����������������������������������������������������������������������������������������
Приложени общи за група/организация на производители допълнителни документи (при необхо
димост) във връзка с обосновката:
Да
Не
Документ 1…………………………
Документ 2…………………………
....

Приложение № 10
към чл. 32, ал. 1, т. 1
Култури в приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“ и приоритетен сектор „Животновъдство“
I. Култури в обхвата на приоритетен сектор „Плодове и зеленчуци“
Култури

Описание
Зеленчукови култури

1.

картофи, батати

Клубенови зеленчукови култури

2.

домати

Плодови зеленчукови култури

3.

пипер

Плодови зеленчукови култури

4.

сладък пипер

Плодови зеленчукови култури

5.

лют пипер

Плодови зеленчукови култури

6.

патладжан

Плодови зеленчукови култури

7.

краставици

Плодови зеленчукови култури

8.

корнишони

Плодови зеленчукови култури

9.

тиквички

Плодови зеленчукови култури

10.

дини

Плодови зеленчукови култури

11.

пъпеши

Плодови зеленчукови култури

Плодови зеленчукови
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12.

бамя

Плодови зеленчукови култури

13.

градински фасул (зелен)

Бобови зеленчукови култури

14.

градинска бакла (зелена)

Бобови зеленчукови култури

15.

градинска грах (зелена)

Бобови зеленчукови култури
Листностъблени зеленчукови

16.

главесто зеле

Листностъблени зеленчукови култури

17.

карфиол

Листностъблени зеленчукови култури

18.

салата

Листностъблени зеленчукови култури

19.

марули

Листностъблени зеленчукови култури

20.

спанак

Листностъблени зеленчукови култури

21.

магданоз

Листностъблени зеленчукови култури

22.

копър

Листностъблени зеленчукови култури

23.

листно цвекло

Листностъблени зеленчукови култури

24.

киселец

Листностъблени зеленчукови култури

25.

лапад

Листностъблени зеленчукови култури

26.

алабаш

Листностъблени зеленчукови култури

27.

листна целина

Листностъблени зеленчукови култури

28.

моркови

Кореноплодни зеленчукови култури

29.

магданоз – коренов

Кореноплодни зеленчукови култури

30.

целина

Кореноплодни зеленчукови култури

31.

салатно цвекло

Кореноплодни зеленчукови култури

32.

репички

Кореноплодни зеленчукови култури

33.

ряпа

Кореноплодни зеленчукови култури

34.

пащърнак

Кореноплодни зеленчукови

Кореноплодни зеленчукови култури
Лукови зеленчукови

35.

лук (зрял и зелен)

Лукови зеленчукови култури

36.

чесън (зрял и зелен)

Лукови зеленчукови култури

37.

праз

Лукови зеленчукови култури

38.

арпаджик

Лукови зеленчукови култури

39.

хрян

40.

леща за зърно

Бобови зърнени култури – варива

41.

градинска бакла (зърно)

Бобови зърнени култури – варива

42.

градински фасул (зърно)

Многогодишни зеленчукови
Многогодишни зеленчукови култури
Зеленчуци за зърно – варива

Бобови зърнени култури – варива
Лозя

43.

десертни лозя

Трайни насаждения
Овощни култури
Семкови овощни видове

44.

ябълки

Семкови овощни видове

45.

круши

Семкови овощни видове

46.

дюли

Семкови овощни видове

47.

мушмули

Семкови овощни видове

48.

сливи/джанки

Костилкови овощни видове

49.

праскови/нектарини

Костилкови овощни видове

Костилкови овощни видове
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50.

кайсии/зарзали

Костилкови овощни видове

51.

череши

Костилкови овощни видове

52.

вишни

Костилкови овощни видове

53.

едроплоден дрян

Костилкови овощни видове

54.

ягоди

Ягодоплодни видове

55.

малини

Ягодоплодни видове

56.

къпини

Ягодоплодни видове

57.

френско грозде (бяло и червено)

Ягодоплодни видове

58.

арония

Ягодоплодни видове

59.

касис

Ягодоплодни видове

60.

бодливо грозде

Ягодоплодни видове

61.

боровинки

Ягодоплодни видове

62.

смокини

Ягодоплодни видове

63.

лешници

64.

бадеми

Ягодоплодни видове

Черупкови овощни видове
Черупкови овощни видове
Черупкови овощни видове
II. Списък с животни в сектор „Животновъдство“
Говеда и биволи
1.

Телета и малачета до 1 г.

2.

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

3.

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

4.

Млечни крави и биволици

5.

Месодайни крави

6.

Овце – млечни, и овце – месодайни

7.

Други овце

Овце

Кози
8.

Кози-майки

9.

Други кози
Свине

10.

Свине-майки

11.

Прасенца под 45 дни

12.

Други свине
Птици

13.

Кокошки-носачки

14.

Бройлери

15.

Пуйки

16.

Гъски

17.

Патици

18.

Щрауси
Други

19.

Пчелни семейства
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Приложение № 11
към чл. 32, ал. 2
Критерии за оценка на проекти

№

Приоритет

1.

Проекти, които се
изпълняват в сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“

35

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

Проекти на земеделски стопанства,
разположени в
планински и необлагодетелствани
райони

35

20

Проекти на кандида В случай че СПО на земеделското стопан
ти, чиито стопанства са ство на кандидата към дата на подаване
сертифицирани за био
на заявление за подпомагане включва
логично
производс тво култури и/или животни, отглеждани по
на земеделски проду биологичен начин, 1 евро СПО, формиран
кти и храни по смисъла от отглежданите към дата на подаване на
на Регламент на Съве заявление за подпомагане култури и/или
та (ЕО) № 834/2007 от животни по този начин, се умножава по
28 юни 2007 г. относно
коефициент.....
биологичното производ
Пример=
Коефициент
ство и етикетирането на
биологични продукти и
СПО (измерено в ×
за отмяна на Регламент
0,0025
евро)
(ЕИО) № 2092/91

2.1.

3.

Минимално изискване

Проекти на кандидати, В случай че СПО на земеделското стопан
които към момента на ство на кандидата към дата на подаване
подаване на заявлението
на заявление за подпомагане включва
за подпомагане имат ре култури и/или животни съгласно прило
гистрирани животновъд
жение № 10, 1 евро СПО, формиран от
ни обекти за едри и/или
отглежданите към дата на подаване на
дребни преживни живот заявление за подпомагане култури и/или
ни, свине или пчели и/ животни от приложение № 10, се умножа
или отглеждат култури от
ва по коефициент.....
сектор „Плодове и зелен
Пример=
Коефициент
чуци“
СПО (измерено в ×
0,0044
евро)

1.1.

2.

Критерии

Максимален
брой точки
за посочения
приоритет/
критерии

20

25
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Критерии за оценка на проекти

№

Приоритет

3.1.

4.

Критерии

Минимално изискване

Максима
лен брой
точки за
посочения
приоритет/
критерии

Проекти на кандидати,
чиито
животновъдни
обект/обекти (ако е на
личен такъв) и минимум
50 % от използваните зе
меделски площи са раз
положени в планински
и
необлагодетелствани
райони съгласно Наред
бата за определяне на
критериите за необла
годетелстваните
райо
ни и териториалния им
обхват, приета с ПМС
№ 30 от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2008 г.), в сила
от 26.02.2008 г.

*

25

Подпомагане на
проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност
и/или иновации в
стопанствата

10

4.1.

Проекти с инвестиции и Инвестициите по проекта водят до пови
дейности за повишаване шаване на енергийната ефективност с ми
на енергийната ефектив
нимум 5 % за земеделското стопанство
ност в стопанствата

10

4.2.

Проекти с инвестиции и Над 30 % от допустимите инвестиционни
дейности за иновации в разходи по проекта са свързани с инова
ции в стопанството
стопанствата

10

5.

Подпомагане на
проекти с инвестиции за напояване

4

5.1.

Проекти с включени ин
вестиции за напояване в
рамките на земеделско
то стопанство, предста
вени от кандидати земе
делски стопани, членове
на сдружение за напоя
ване

5.2.

Проекти с инвестиции за напояване, за
Проекти с инвестиции
които е осигурено или ще бъде осигурено
за напояване, при които
използването на вода от клон на Напо
се използва вода от ин
ителни системи или от Сдружение за
фраструктура с по-малки
напояване в обхвата на съответния речен
загуби и по-висока ефек
басейн, за които е налице по-висок коефи
тивност при използване
циент на настоящ КПД на напоителните
на водните ресурси
системи

2

ОБЩО

94

2

*
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Приложение № 12
към чл. 32, ал. 5
Съоръжения за напояване с по-висок коефициент на настоящ КПД на напоителните системи в
клонове на Напоителни системи и действащи сдружения за напояване
Клонове на Напоителни системи
Клон на НС/Речен басейн (РБ)

КПД на НС

КПД на НС в %

0,72

72,00 %

Монтана

0,74

74,00 %

РБ Черно море
Варна
РБ Дунав
Русе

0,64

64,00 %

Видин

0,54

54,00 %

Враца

0,68

68,00 %

Пловдив

0,51

51,00 %

Сливен

0,44

44,00 %

Ямбол

0,44

44,00 %

Източноегейски РБ

Западноегейски РБ
Дупница

0,63

63,00 %

Гоце Делчев

0,54

54,00 %

Перник

0,53

53,00 %

Сандански

0,54

54,00 %

Коефициент на полезно действие (КПД) за действащи сдружения за напояване по области –
придобили общинска собственост по § 3 от Закона за сдружения за напояване
№

Област/Сдружение за
напояване – бр.

КПД на сдруженията за
съответната област

КПД в %

1.

Област Видин – 1 бр.

0,49

49,00 %

2.

Област Плевен – 2 бр.

0,45

45,00 %

3.

Област Варна – 7 бр.

0,72

72,00 %

4.

Област Пловдив – 13 бр.

0,61

61,00 %

5.

Област Стара Загора – 10 бр.

0,48

48,00 %

6.

Област Сливен – 11 бр.

0,55

55,00 %

Приложение № 13
към чл. 34, ал. 1, т. 6
Списък на общините в обхвата на селските райони на Република България
№

Област

Общини

1.

Благоевград

Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански,
Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда

2.

Бургас

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

3.

Варна

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

4.

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

5.

Видин

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

6.

Враца

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

7.

Габрово

Дряново, Севлиево, Трявна

С Т Р.

62

№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Област

БРОЙ 82

Общини

8.

Добрич

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

9.

Кърджали

Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, Черноочене

10. Кюстендил

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

11. Ловеч

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

12. Монтана

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

13. Пазарджик

Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Панагюрище, Пещера, Раки
тово, Септември, Стрелча, Сърница

14. Перник

Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир, Трън

15. Плевен

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

16. Пловдив

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

17. Разград

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

18. Русе

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

19. Силистра

Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово, Тутракан

20. Сливен

Котел, Нова Загора, Твърдица

21. Смолян

Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе

22. София област

Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман,
Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд,
Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч

23. Стара Загора

Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня,
Раднево, Чирпан

24. Търговище

Антоново, Омуртаг, Опака, Попово

25. Хасково

Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симео
новград, Стамболово, Тополовград, Харманли

26. Шумен

Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови
пазар, Смядово, Хитрино

27. Ямбол

Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа

Приложение № 14
към чл. 34, ал. 11
Образец на запитване за оферта
(Име и адрес на кандидата)

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

Бихме искали да ни представите оферта за:
Предлаганите от Вас услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е поподробна, може да я приложите към бланката)
Вашата оферта трябва да съдържа:
1. име и адрес на оферента;
2. техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
3. цена с описание на ДДС;
4. валидност на офертата.
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Офертата трябва да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена, да бъде изготвена
на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана и да ни бъде изпратена
по пощата, куриер или доставена лично.
Подпис ....................................
(печат)
(име на кандидата)
Забележка. За физически лица подпечатването не е задължително.

Приложение № 15
към чл. 39, ал. 2, т. 1
Формуляр за кандидатстване
1. Основни данни
Оперативна програма
Приоритетни оси
Наименование на процедура
Код на процедура
Наименование на проектно предложение
Наименование на проектно предложение на ан
глийски език
Срок на изпълнение, месеци
Местонахож дение (М ясто на изпълнение на
проекта)

Държава/Защитена зона/NUTS ниво 1/ NUTS
ниво 2/Област/Община/Населено място
Избор от номенклатура

ДДС е допустим разход по проекта

Да/Не/Друго

Вид на проекта

· П
 роектът е голям проект съгласно чл. 100 от Рег
ламент (ЕС) № 1303/2013 г. (неприложимо)
· И н ф р а с т р у к т у р е н п р о е к т н а с т о й н о с т н а д
5 000 000 лв. (неприложимо)
· Друго

Да/Не
Проектът използва финансови инстру
Проектът е съвместен план за действие ( И з б и р а
Да/Не
менти
се „Не“)
Да/Не
Да/Не
Проектът включва подкрепа от Ини
Проектът подлежи на режим на държавна
(Из б и р а
(Из б и р а
циатива за младежка заетост
помощ
се „Не“)
се „Не“)
Да/Не
Да/Не
Проектът подлежи на режим на мини
Проектът включва публично-частно парт
(Из б и р а
(Из б и р а
мални помощи
ньорство
се „Не“)
се „Не“)
Кратко описание на проектното предложение (до
2000 символа)
Кратко описание на проектното предложение на
английски език (до 2000 символа)
Цел/и на проектното предложение
2. Данни за кандидата
БУЛСТАТ/ЕИК

·
·
·
·

БУЛСТАТ
ЕИК
БУЛСТАТ за свободни професии (ЕГН)
Чуждестранни фирми

Номер
Пълно наименование
Пълно наименование на английски
език
Тип на организацията

Избор от номенклатура
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Избор от номенклатура в зависимост от избрания тип организация
Публично-правна/частно-правна

Категория/статус на предприятието Голямо/малко/микро-/неприложимо/средно
Код на организацията по КИД 2008 Избор от номенклатура
Код на проекта по КИД 2008

Избор от номенклатура

Седалище
Държава

Избор от номенклатура

Населено място

Избор от номенклатура

Адрес на управление
Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
Адрес за кореспонденция
Държава

Избор от номенклатура

Населено място

Избор от номенклатура

Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
Е-mail
Телефонен номер 1
Телефонен номер 2
Номер на факс
Имена на лицето, представляващо
организацията
Лице за контакти
Тел. на лицето за контакти
E-mail на лицето за контакти
Допълнително описание
3. Данни за партньори
БУЛСТАТ/ЕИК

·
·
·
·

БУЛСТАТ
ЕИК
БУЛСТАТ за свободни професии (ЕГН)
Чуждестранни фирми

Номер
Пълно наименование
Пълно наименование на английски
език
Тип на организацията
Вид организация

Избор от номенклатура
Избор от номенклатура в зависимост от избрания тип организация
Публично-правна/частно-правна

Категория/статус на предприятието Голямо/малко/микро-/неприложимо/средно
Код на организацията по КИД 2008 Избор от номенклатура
Код на проекта по КИД 2008

Избор от номенклатура

Финансово участие
Седалище
Държава

Избор от номенклатура

Населено място

Избор от номенклатура

Адрес на управление
Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
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Адрес за кореспонденция
Държава

Избор от номенклатура

Населено място

Избор от номенклатура

Пощенски код
Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)
Е-mail
Телефонен номер 1
Телефонен номер 2
Номер на факс
Имена на лицето, представляващо
организацията
Лице за контакти
Тел. на лицето за контакти
E-mail на лицето за контакти
4. Финансова информация – кодове по измерения
Измерение

Стойност

1. Област на интервенция

Избор от номенклатура

2. Форма на финансиране

Избор от номенклатура

3. Вид на територията

Избор от номенклатура

4. Механизми за териториално из
Избор от номенклатура
пълнение
5. Тематична цел (ЕФРР и Кохези
Избор от номенклатура
онен фонд)
6. Вторична тема на ЕСФ

Избор от номенклатура

7. Икономическа дейност

Избор от номенклатура

I. РАЗХОДИ ЗА НИВО I
1. РАЗХОДИ ЗА НИВО 1
1.1.
1.2.

Стойност/сума

СФ

БФП

7. Икономическа дейност

6. Вторична тема на ЕСФ

5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)

4. Механизми за териториално изпълнение

3. Вид на територията

2. Форма на финансиране

1. Област на интервенция

Описание на
конкретния разход

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта)

5. Бюджет (в левове)
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6. Финансова информация – източници на финансиране (в левове)
Наименование

Стойност

Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)
– в т.ч. кръстосано финансиране
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия)
вкл. финансиране от:
– ЕИБ
– ЕБВР
– СБ
– Други МФИ
– Други
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от бюджетни
предприятия)
вкл. финансиране от:
– ЕИБ
– ЕБВР
– СБ
– Други МФИ
– Други
Общо съфинансиране
Общо допустими разходи
Общо допустими разходи (публично финансиране)
Съотношение безвъзмездна финансова помощ към общодопустими разходи
Очаквани приходи от проекта
Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)
вкл. финансиране от:
– ЕИБ
– ЕБВР
– СБ
– Други МФИ
– Други
Обща стойност на проектното предложение
7. План за изпълнение/Дейности по проекта
Организация, отговорна за изпълнението на дейността
Дейност
Описание
Начин на изпълнение
Резултат
Месец за стартиране на дейността
Продължителност на дейността
Стойност
8. Индикатори
Наименование
Вид индикатор
Тенденция
Тип
Мярка
Базова стойност
Целева стойност
Източник на информация

Избор от номенклатура
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9. Екип
Име по документ за самоличност
Позиция по проекта
Квалификация и отговорности
Телефонен номер
Е-mail
Номер на факс
10. План за външно възлагане
Предмет на предвидената процедура
Обект на поръчката

Избор от номенклатура

Приложим нормативен акт

Избор от номенклатура

Тип на процедурата

Избор от номенклатура

Стойност
Планирана дата на обявяване
Описание
11. Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение
11.1. Информация за съответствие на проектното предложение с политиката на ЕС за равенство
между половете и недискриминация
11.2. Информация за съответствие на проектното предложение с политиката на ЕС за устойчиво
развитие и опазване на околната среда
Заглавие на поле 3
12. Опис на приложени документи на хартиен носител
Вид

Описание

Избор от номенклатура
13. Прикачени документи
Вид

Описание

Системно име

Подпис

Избор от номенклатура

Приложение № 16
към чл. 39, ал. 2, т. 2

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма
за развитие на малки стопанства
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………………………………..…………………….…………

II. Уникален идентификационен номер при регистрацията на земеделския стопанин по
реда на Наредба № 3 от 1999 г.
III. Допълнителни данни
Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
Законен представител на кандидата (за ЮЛ):
Име, презиме, фамилия
ЕГН:
Упълномощено лице (в случай, че има такова):
Име, презиме, фамилия
ЕГН:
валидна
до:

Лична карта №:

издадена
от:

Пълномощно №:
IV. Данни за съпруг/съпруга

Име на съпруг/съпруга,
презиме, фамилия
Уникален идентификационен номер
при регистрацията на земеделския
стопанин по реда на Наредба № 3 от
1999 г.

ЕГН:

V. Описание на проектното предложение
(Подробно описание на проектното предложение се извършва в бизнес плана, приложение към формуляра за
кандидатстване)
1. Кратко описание на проектното предложение:

1.1. Вид на продукцията: (в съответствие с таблица
„Производствена програма от бизнес плана“)
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1.2. Сектор:
Строителство/реконструкция на:
Машини, оборудване, съоръжения за:

1.3. Кратко описание на инвестицията, за която се
кандидатства:

Създаване/презасаждане на трайни насаждения
(вид/дка):
Нематериални активи:
Други:

2. Кандидатствам за финансова помощ със:
Индивидуален
проект

Интегриран проект

2.1. К
 андидатствам по обява за
определяне на прием:

№

Проект за колективна инвестиция

от дата

точка

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

лв.

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

60 %

2.4. Увеличение за проекти, подадени от млади земеделски стопани

10 %

2.5. Увеличение за колективни инвестиции или интегрирани проекти

10 %

2.6. У
 величение за проекти, които се изпълняват в обхвата на райони с при
родни и други специфични ограничения

10 %

2.7. У
 величение за проекти с дейности, подпомагани по линия на Европейско
партньорство за иновации за селскостопанска производителност

10 %

2.8. У
 величение за проекти за иновации, опазване и възстановяване на окол
ната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси
и адаптация към климатичните промени

10 %

2.9. У
 величение за проекти с инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от
кандидата ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ или мярка
11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

15 %

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

%

лв.

• За проекти, представени от един земеделски производител, финансовата помощ не може да надхвърля
80 % от размера на разходите, с които се кандидатства по проекта.
• За проекти за колективни инвестиции финансовата помощ не може да надхвърля 90 % от размера на
разходите, за които се кандидатства по проекта.
• В случай че на кандидата е предоставена финансова помощ в размер над 60 % от общия размер на до
пустимите за финансово подпомагане разходи, той се задължава да поддържа съответствие с условията,
при които е получил помощта в по-големия размер, за период от три години от датата на получаване
на окончателно плащане и за срок от пет години за бенефициенти, които са големи предприятия.
1
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Декларации
С подписа си декларирам, че:

1.

Не съм получавал/а публична финансова помощ за разходите, за които кандидатствам за фи
нансиране с настоящия проект

2.

Запознат/а съм, че при подадени повече от едно проектни предложения по подмярка 4.1.2 в пе
риода на настоящия прием ще се разглежда последното подадено

3.

Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ „Земеделие“

4.

Осигурил/а съм финансови средства за извършване на инвестицията

5.

Запознат/а съм с правилата за отпускане на финансова помощ по Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.

6.

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

7.

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват дейст
вителното правно положение относно посочените в тях факти и обстоятелства. Представените
от мен частни документи са с вярно съдържание, автентични и носят моя подпис

8.

Започнал съм отглеждането на животни в собствен/нает животно
въден обект и/или стопанисването на земя с цел производството
на земеделска продукция на ... (ден/месец/год.) – важи за проекти,
подадени от млади земеделски стопани, кандидатстващи за по-голям
размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 2, т. 1

9.

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от
Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмя
на на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от оди
тиращи и разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел защита на финансовите
интереси на Съюза

10.

Представените от мен данни на електронен носител са идентични с тези, които съхранявам на
хартиен носител

11.

Предварителните разходи по чл. 34, ал. 1, т. 11, направени преди сключване на административ
ния договор, са осъществени при спазване на Закона за обществените поръчки (ПМС № 160 от
2016 г.) (само за кандидати, които се явяват възложители по чл. 7 и чл. 5 и 6 от ЗОП, съответно
за случаите, описани в чл. 34, ал. 16, последно изречение.)

12.

Се задължавам да придобия съответните професионални умения и компетентности в срок до 36
месеца считано от датата на сключване на административния договор, но не по-късно от датата
на подаване на искане за окончателно плащане (за проекти, подадени от млади земеделски сто
пани, кандидатстващи за по-висок размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 2, т. 1 и които
не притежават изискуемите професионални умения и компетентности към датата на подаване на
проектното предложение.)

За срок от датата на сключване на административния договор – до 3 години от получаване на окончателното плащане по него – бенефициенти, които са микро- или малки предприятия по смисъла на
чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия,
се задължавам да:
1.

Обработвам земя в размер не по-малък от размера на земята, обоснована в бизнес плана и
одобрена от ДФЗ – РА, която съответства на капацитета на машините, съоръженията и оборуд
ването – предмет на административния договор, и финансирани по Програмата за развитие на
селските райони

2.

Осигуря спазването на условието членовете на представляваната от мен група/организация на
производители/лицата, участващи в юридическото лице кандидат за колективна инвестиция,
да обработват земя в размер не по-малък от размера на земята, обоснована в бизнес плана и
одобрена от ДФЗ – РА, която съответства на капацитета на машините, съоръженията и оборуд
ването – предмет на административния договор, и финансирани по Програмата за развитие на
селските райони
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3.

Водя всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната
си система или като използвам счетоводни сметки с подходящи номера

4.

Съхранявам документите, свързани с подпомаганите дейности

5.

Осигурявам достъп на територията на моето земеделско стопанство за извършване на контрол
ни дейности на упълномощените за това лица и да показвам необходимите документи за този
контрол

6.

Използвам инвестициите – предмет на подпомагане, единствено при осъществяване на земе
делската дейност от страна на лицата, участващи в юридическото лице кандидат за колективни
инвестиции – важи в случаите на кандидатстване с проект за колективни инвестиции

7.

Поддържам съответствие с условията, станали основание за избора ми пред други кандидати

Дата

Име на кандидата

Подпис и печат

VІІ. Критерии за оценка на проекти
№

1.
1.1.

2.

Критерии

Минимално
изискване

Максимален
брой точки

Проекти, които се изпълняват в сектори
„Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“

35

Проекти на кандидати,
които към момента на
подаване на заявлението
за подпомагане имат
регистрирани живот
новъдни обекти за едри
и/или дребни преживни
животни, свине или
пчели и/или отглеждат
култури от сектор
„Плодове и зеленчуци“

В случай че СПО на
земеделското стопан
ство на кандидата
към дата на подаване
на заявление за
подпомагане включва
култури и/или жи
вотни съгласно при
ложение № 8, 1 евро
СПО, формиран от
отглежданите към
дата на подаване
на заявление за
подпомагане култури
и/или животни от
приложение № 8,
се умножава по
коефициент:
Пример=
Коефициент
СПО (измерено в
евро) × 0,0044

35

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

20

Точки
(Отбележи с
X или √)

Обосновка на
заявения брой
точки

С Т Р.
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№

Критерии

Минимално
изискване

Максимален
брой точки

2.1.

Проекти на кандидати,
чиито стопанства са
сертифицирани за био
логично производство
на земеделски продукти
и храни по смисъла на
Регламент на Съвета
(ЕО) № 834/2007 от
28 юни 2007 г. относно
биологичното произ
водство и етикетирането
на биологични продукти
и за отмяна на Регла
мент (ЕИО) № 2092/91

В случай че СПО на
земеделското сто
панство на кандидата
към дата на подаване
на заявление за
подпомагане включ
ва култури и/или
животни, отглеждани
по биологичен начин,
1 евро СПО, форми
ран от отглежданите
към дата на подаване
на заявление за под
помагане култури и/
или животни по този
начин, се умножава
по коефициент:
Пример=
Коефициент
СПО (измерено в
евро) × 0,0025

20

Проекти на земеделски стопанства, разположени
в планински и необлагодетелствани райони

25

Проекти на кандидати,
чиито животновъдни
обект/обекти (ако
е наличен такъв) и
минимум 50 % от
използваните земеделски
площи са разположени
в планински и
необлагодетелствани
райони съгласно
Наредбата за определяне
на критериите за
необлагодетелстваните
райони и териториалния
им обхват, приета с ПМС
№ 30 от 2008 г. (ДВ, бр.
20 от 2008 г.; в сила от
26.02.2008 г.)

25

3.
3.1.

4.

*

Подпомагане на проекти с инвестиции за пови
шаване на енергийната ефективност и/или ино
вации в стопанствата

10

4.1.

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

10

4.2.

Проекти с инвестиции и Над 30 % от допусдейности за иновации в т имите инвест ици
стопанствата
онн и разходи по
проекта са свързани
с иновации в сто
панството

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

10

БРОЙ 82
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№

5.

Критерии

ВЕСТНИК

Минимално
изискване

Максимален
брой точки

Подпомагане на проекти с инвестиции за на
появане

4

5.1.

Проекти с включени
инвестиции за напоя
ване в рамките на земе
делското стопанство,
представени от канди
дати земеделски стопани,
членове на сдружение за
напояване

*

2

5.2.

Проекти с инвестиции
за напояване, при кои
то се използва вода
от инфраструктура с
по-малки загуби и повисока ефективност при
използване на водните
ресурси

Проекти с инвест и
ции за напояване, за
които е осигурено
или ще бъде осигу
рено използването
на вода от клон на
Напоителни системи
или от Сдружение за
напояване в обхвата
на съответния речен
басейн, за които
е налице по-висок
коефициент на нас
тоящ КПД на напои
телните системи

2

С Т Р. 7 3
Точки
(Отбележи с
X или √)

Обосновка на
заявения брой
точки

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

Име на кандидата

Подпис и печат

VIIІ. Форма за наблюдение и оценка на проекти по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4.1 „Инвестиции в
материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата по подмярка 4.1.2.
1. Юри дическ и стат у т на
кандидата:

_________________________________________
Посочете точния статут на кандидата.

2. Възраст:
(Възраст и пол: за физическото лице или едноличен търговец или за управителя на кандидата, ако
е юридическо лице)
Години:
3. Пол:

Жена:

Мъж:

4. Участие на кандидата в Програма САПАРД и/или ПРСР 2007 – 2013 г.
(В случай на положителен отговор, моля, попълнете):
Програма:

№ на договора:

Година:

Програма:

№ на договора:

Година:

Програма:

№ на договора:

Година:

5. Размер на стопанството (Моля, отбележете размера на стопанството, измерен в Стандартен производ
ствен обем (СПО), както и размера на използваната земеделска площ към настоящата стопанска година)
Размер – СПО (в евро)

Размер на използваните земеделски площи (ха)

С Т Р.
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6. Географско разположение на имотите на стопанството:
(Моля, отбележете ЕКАТТЕ на всяко населено място, в чието землище се намират имотите на
стопанството):
6.1. Растениевъдство:

Имоти:

Площ в ха:

Вид и № на
документа,
доказващ
правно
основание:

Поливна площ в ха:

Населено място и ЕКАТТЕ

6.2. Животновъдство – местоположение на животновъдния обект/и
Имот, в който е разположен обектът

Населено място и ЕКАТТЕ

7. Земеделско производство в рамките на стопанството
(Моля, отбележете културата/културите и/или видове животни, чиято продукция считате, че ще формира
основната част от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството
към годината на завършване на проекта)
Растениевъдство:
Индикация
Вид култура:

Биологично –
ДА

Площ (ха)

Конвенционално –
ДА

Животновъдство:
Вид домашно животно/
птица

Индикации
Биологично –
ДА

Конвенционално –
ДА

За месо

За мляко

За яйца

8. Среден списъчен брой на наетите лица по трудово правоотношение в стопанството на кандидата
Показател
Средносписъчен брой на персонала към предходната финансова
година
(Вписват се всички съществуващи работни места на кандидата за
всички осъществявани от него дейности)
Според бизнес плана:
Планиран средносписъчен брой на персонала, увеличен в
резултат на реализация на проекта
(Отчитат се само нови работни места в резултат на реализиране
на проекта на годишна база.
Отнася се до заетостта, създадена, когато проектът е изпълнен,
не включва заетост, създадена по време на етапа на проектиране/
строителство.)

Мъже
<40

Жени
>40

<40

>40
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9. Цели на проекта
(Моля, отбележете с „Х“ основната и всички допълнителни цели на проекта)
Дейности за земеделското стопанство,
включени в проекта:

Код:

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

1

Насърчаване на сътрудничеството с произ
водителите и преработвателите на земеделски
продукти

2

Опазване на компонентите на околната среда,
включително с намаляване на вредните еми
сии и отпадъци

3

Повишаване на енергийната ефективност в
земеделските стопанства

4

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

5

Подобряване качеството на произвежданите
земеделски продукти

6

Осигуряване на възможностите за произ
водство на биологични земеделски продукти

7

Основна цел на проекта
(отбелязва се само
една цел)

Допълнителни
цели (може
да се посочи
повече от една
цел)

10. Разходи, включени в проекта:
10.1. Разходи по цели – в лв.
Разходи, включени
в проекта

Размер
на разхода

Модернизиране на
съществуващи – 1,
изграждане на нови – 2,
закупуване – 3

Размер на
финансовата
помощ

Цел на разхода –
код от табл. 9

I. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, включително такава,
използвана за опазване компонентите на околната среда

II. Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и специализиран транспорт, вкл. за подобряване на
енергийната ефективност

III. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения

IV. Закупуване на сгради, земя, помещения и друга недвижима собственост за нуждите на проекта

С Т Р.
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включващи изграждането на нови и подобряване на
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Размер на
финансовата
помощ

Цел на разхода –
код от табл. 9

VІ. Други разходи – общи разходи, вкл. материални и нематериални

10.2. Финансови инструменти
Предвижда ли се използване на финансов инструмент по проекта
Дата

Име и фамилия на кандидата

Подпис и печат

ІХ. ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни
Подписаният(ата) …………………....................................................................................………..………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № .........................., издадена от ............................................................... на ……….......................................……………,
ЕГН ................................................, адрес: ……………..........................................................…………………………………………………..,
в качеството си на ……….............................................................................…………………………………………………………………………
(представляващ, управител)
на фирма ……………………….......................................................................................…………………………………………………………………
(наименование на фирмата)
с ЕИК ……..…………..........................................................................................…………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
СЪМ ЗАПОЗНАТ СЪС СЛЕДНОТО:
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла
на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на
лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските
производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските
райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“,
европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен
акт случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три
имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни
данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на
упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена,
ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от
ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
Дата:
Гр. ……………………

Декларатор: .............................
(подпис)
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ИНФОРМАЦИЯ
по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ), е администратор на лични данни по смисъла
на чл. 3 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и е вписан в Регистъра на администраторите на
лични данни под идентификационен номер 197214.
ДФЗ обработва лични данни, събрани във връзка с кандидатстване и участие по програмите, схемите и
мерките, прилагани от ДФЗ, във връзка със задълженията му по Закона за подпомагане на земеделските
производители, наредбите, свързани с директните плащания на площ, Програмата за развитие на селските
райони и наредбите, свързани с прилагането є, Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“,
европейското законодателство и предвидени в други нормативни актове дейности.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по схемите и мерките,
прилагани от ДФЗ, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица, не се
предоставя на трети лица освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт
случаи.
Кандидатите/бенефициентите предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три
имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и допълнителни
данни, необходими във връзка с участието по съответните схеми и мерки, прилагани от ДФЗ. В случай на
упълномощаване за упълномощените лица ДФЗ обработва следните категории лични данни: три имена,
ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
При отказ от предоставяне на посочените данни ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, които се обработват от
ДФЗ, и право на коригиране на същите при условията и реда, предвидени в ЗЗЛД.
X. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ1
Подписаният(ата) ………..…………....................................................................................………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ...................................., издадена от ................................................................ на …………...........................…………,
ЕГН .................................................., адрес: …………………........................................................……………………………………………..,
в качеството си на ……….............................................................................…………………………………………………………………………
(представляващ, управител)
на фирма ……………………………………………………………………….......................................................................................…………………
(наименование на фирмата)
с ЕИК ..……………………………………………………………..........................................................................................……………………………
– кандидат по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за
развитие на малки стопанства“,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета, а именно:
„Нередност“ означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с
прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор,
участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало
за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в
бюджета на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за
защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
– Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
– Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати
в предходната подточка;
– Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;
– Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
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3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и
измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
– до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите
за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от
следните органи:
– до изпълнителния директор на РА;
– до ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
– до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на Програмата за развитие
на селските райони 2014 – 2020 г.;
– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на дирекция „Защита на финансовите интереси
на Европейския съюз (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи;
– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра – по един за деклариращия и за РА.
Дата .............................
Декларатор: .............................
Гр. ................................
(подпис, печат)
__________________
1
Декларацията се подписва задължително от кандидата – ФЛ, от представляващия и управляващия
кандидата ЕТ, търговско дружество или юридическо лице или кооперация. Когато управляващите
кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички
лица от управителните органи на кандидата, а в случай че членове са юридически лица – от техния
представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато
има такива.
XІ. СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНАТА ЗЕМЯ/ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРУПАТА/ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, С КОИТО УЧАСТВАТ В ГРУПАТА/
ОРГАНИЗАЦИЯТА
(Декларацията се попълва само от кандидати групи или организации на производители)
Подписаният (ата) …………………............................................................................………………………………………………………..
(име, презиме, фамилия)
с л. к. № ..............................., издадена от ..................................................... на ……..................................………………,
ЕГН ...................................., адрес: ……..............................................................…………………………………………………………..,
в качеството си на ……………………………......................................................................……………………………………………………
(представляващ, управител)
на фирма ………...............................................................................…………………………………………………………………………………
(наименование на фирмата)
с ЕИК ....................................................................................…………………………………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Членовете на представляваната от мен група/организация на производители обработват земя/от
глеждат животни, с които участват в групата/организацията, както следва:
№ Членове на групата/организацията
(трите имена, наименование на
фирмата)

ЕГН/ЕИК

Видове култури/
животни

Размер на земята (дка)/
брой на животните

2. Известна ми е наказателната отговорност по чл. 248а от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.
Дата .............................
Гр. ................................
(печат)

Декларатор .........................
(подпис)
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XIІ. Таблица за допустимите инвестиции

№

Вид на
инвести
цията

Група
разход

1

2

3

Мар
ка, Количе Мяр
мо
ство
ка
дел

4

5

6

Еди
нична
цена
без
ДДС
(левове)
7

Обща Обща
сума сума
с
без
ДДС ДДС
(лево (лево
ве)
ве)
8

9

Междинно
плащане
(отбележете с
x или √ коя от
инвестициите в
кое междинно
плащане е
включена)
10

№ по ред
от списъка
с разходите,
за които
РА има оп
ределени
референтни
цени

11

12

1. Разходи за закупуване/придобиване на материални и нематериални активи

2. Разходи за извършване на строително-монтажни работи

3. Бизнес план

4. Други разходи

Сума на инвестицията:
Междинно плащане в размер:
Дата:

Име на кандидата:

Подпис и печат:

Приложение № 17
към чл. 39, ал. 2, т. 3
Списък с документи към формуляра за кандидатстване
I. Придружаващи общи документи
1.

Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от
кандидата. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

2.

Справка-декларация за приходите от земеделски дейности или участие и подпомагане по
схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова
помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на
земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена
публична финансова помощ, получени за предходната финансова година. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

3.

Копие от годишната данъчна декларация за предходната финансова година спрямо датата на
кандидатстване, заверена от съответната ТД на НАП. Към ГДД се прилагат съставните части
на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за да
нъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган)
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4.

Декларация за изчисление на началния стандартен производствен обем на стопанството към
датата на подаване на проектното предложение (по образец) – за юридически лица, кандидати
за колективна инвестиция, декларацията се попълва от всеки един от членовете. Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.

5.

Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.

6.

Декларация за нередности. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

7.

Декларация по чл. 11, ал. 3, т. 1. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

8.

Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП (по образец, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

9.

Документ, издаден от обслужващата банка за банковата сметка на кандидата, по която ще
бъде преведена финансовата помощ, получена по реда на тази наредба. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

10.

Бизнес план (по образец, подписан от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“, включително в
„xls“ формат по образец).

11.

Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по реда на насто
ящата наредба – документът се предоставя само от кандидати – юридически лица. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

12.

Опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на
подаване на проектното предложение, когато в изчисляването на стандартния производствен
обем участват животни – документът не се изисква за юридически лица кандидати за колективни
инвестиции, а само за техните членове. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

13.

Документ за собственост или ползване за цялата налична в земеделското стопанство земя.
За земята, която участва при изчисляването на минималния стандартен производствен обем,
кандидатът представя документи в съответствие с условията по чл. 7, ал. 5.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

14.

Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или последен приключен межди
нен период – важи за кандидати юридически лица, с изключение на кандидатите, посочени в чл. 7,
ал. 1, т. 1, в случай че не са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

15.

Приходни/разходни документи съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската
дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от
годината на кандидатстване – в случай че има издадени такива. Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

16.

Документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, от които е произведена сел
скостопанската продукция, чрез чиято реализация са формирани приходите/доходите в ГДД за
предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, съгласно чл. 41 от Закона
за подпомагане на земеделските производители. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

17.

Инвентарна книга към датата на подаване на проектното предложение с разбивка по вид на
актив, дата и цена на придобиване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
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18.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преце
няване 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 окол
на среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за водите. Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване на
документа от съответния орган)

19.

Документ за собственост на земя и/или друг вид недвижими имоти – обект на инвестицията,
или документ за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от 6 години
считано от датата на подаване на проектното предложение (когато е учредено срочно право
на строеж) – важи в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 1 Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

20.

Документ за собственост или документ за ползване върху имота (земя и/или земеделска земя,
и/или друг вид недвижими имоти – обект на инвестицията), валиден за срок не по-малък
от 6 години считано от датата на подаване на проектно предложение, вписан в районната
служба по вписвания, а в случай на договор за аренда на земя – и регистриран в съответна
та общинска служба на МЗХ – важи в случаите по чл. 26, ал. 1, т. 2 и ал. 2. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

21.

Заснемане на обекта/съоръжението и/или архитектурен план на сградата, съоръжението,
обекта, който ще се изгражда, ремонтира или обновява, в случаите на проекти, включващи
разходи за строително-монтажни работи и когато за предвидените строително-монтажни ра
боти не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ – важи в случаите по чл. 26,
ал. 3, т. 1. Представят се във формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната
областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

22.

Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен про
ект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) – важи
в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тяхното извършва
не се изисква одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или
„jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място
на извършване на инвестицията.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за одобрение на
документа от съответния орган)

23.

Становище на главния архитект, че строежът не се нуждае от издаване на разрешение за стро
еж – важи в случай че проектът включва разходи за строително-монтажни работи и за тях не се
изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно ЗУТ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган)

24.

Подробни количествени сметки, заверени от правоспособно лице – важи в случай че проектът
включва разходи за строително-монтажни работи. Представят се задължително в два форма
та – „pdf“ и „xls“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)

25.

Разрешение за строеж – важи в случай, че проектът включва разходи за строително-монтажни
работи и за тяхното извършване се изисква издаване на разрешение за строеж съгласно ЗУТ.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган)
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Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ – важи в случай, че проектът включва
разходи за преместваеми обекти. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган.
Одобрен технически/технологичен проект, придружен от предпроектно проучване, изготвен и
съгласуван от правоспособно лице – важи в случаите по чл. 29. Представя се във формат „pdf“
или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място
на извършване на инвестицията.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
Една независима оферта, която съдържа наименованието на оферента, срока на валидност на
офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа
спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро с посочен ДДС – важи
в случаите по чл. 34, ал. 10 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на земя,
сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от държавни или
общински органи и институции. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Най-малко три съпоставими независими оферти, които съдържат наименование на оферента,
срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента,
подробна техническа спецификация на активите/услугите, цена, определена в левове или евро
с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти съгласно приложение
№ 14 – важи в случаите по чл. 34, ал. 11 и не се отнася при кандидатстване за разходи за закупу
ване на земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за разходи за извършени услуги от
държавни или общински органи и институции. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Писмена обосновка за мотивите, обусловили избора, когато избраната оферта не е с най-ниска
цена – важи в случаите по чл. 34, ал. 11 и 13. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
Фактури, придружени с платежни нареждания за извършени разходи преди подаване на
проектното предложение – важи в случаите по чл. 34, ал. 1, т. 11, когато такива документи са
издадени преди подаване на проектното предложение. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
Удостоверение за данъчна оценка, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на по
даване на проектното предложение – важи в случай, че проектът включва разходи за закупуване
на земя, сгради и/или друга недвижима собственост. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган. Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното
предложение, кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
Договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо
лице, получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществява
не на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20
ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удосто
веряващо, че е проведена най-малко първа инспекция (в случай, че към датата на кандидат
стване е проведена такава), или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ,
че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/ни – важи в
случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 3. Пред
ставя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Документ за професионални умения и компентности – важи в случай, че кандидатът заявява повисок размер на помощта при условията на чл. 14, ал. 2, т. 1 и в случай, че към момента на подаване
на проектното предложение този документ е наличен. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Документация по проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на
изпълнител/и – важи в случай, че проектът включва разходи по чл. 34, ал. 1, т. 11, извършени
преди подаване на проектното предложение от кандидат, който се явява възложител по чл. 7
или чл. 5 и 6 ЗОП.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена от ко
пия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника и талон за технически
преглед за наличната в стопанството самоходна техника, на възраст до 7 години. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
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Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за изграждане на
съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или договор за извършване на услуга
„водоподаване за напояване“ – за проекти с включени инвестиции за напоителни системи. Пред
ставя се във формат „pdf“ или „jpg“.
((Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган)
Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от директора
на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на окол
ната среда и водите за съответствие на инвестиционното предложение с действащите план за
управление на речните басейни и план за управление на риска от наводнения – предоставя се
на кандидата от съответната РИОСВ ведно с документа по т. 20 за проекти с включени инвес
тиции за напоителни системи и оборудване. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган)
Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра към Ка
марата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи
за напояване – за проекти с включени инвестиции за напоителни системи. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“ или на хартиен носител в съответната областна дирекция на ДФ „Земе
делие“ по място на извършване на инвестицията.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел и/или доку
мент, издаден от правоспособно лице, удостоверяващ наличието на технологии, които
водят до намаляване на емисиите съгласно Регламент (ЕС) № 2015/1189 на Комисията от
28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво (OB, L
193, 21 юли 2015 г.).
Важи в случай, че кандидатът заявява по-висок размер на помощта при условията на чл. 14,
ал. 2, т. 5. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 8)
(Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от
съответния орган)
II. Придружаващи специфични документи

Документи, доказващи съответствие с приоритет по критериите за оценка
Удостоверение за ползван патент и/или удостоверение за полезен модел или внедряване на инвес
тиции, изпълнени по чл. 35 от Регламент № 1305/2013, или входящ номер от искане за издаване
от съответния орган. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
1. (Към датата на кандидатстване може да се представи входящ номер на искане за издаване от съ
ответния орган)
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кан
дидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)
Доклад и Резюме за отразяване на резултатите от енергийно обследване на промишлената система
съобразно изискванията на Наредба № Е-РД-04-05 от 2016 г. за определяне на показателите за
разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на
2. обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (ДВ, бр. 81
от 2016 г.), изготвени от правоспособни лица, вписани в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от
Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кан
дидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)
Декларация по чл. 33, ал. 6 ЗЕЕ, придружена с доказателства за подаването є пред АУЕР – важи
в случаите, предвидени в ЗЕЕ. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
3. (Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кан
дидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)
Сертификат, издаден от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието,
храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство
по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и,
4. сертифициран/и като биологичeн/и (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по
чл. 32, ал. 1, т. 2). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кан
дидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)
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Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно с ориги
нала“ от председателя на сдружението за напояване (представя се в случай, че кандидатът заявява
5. приоритет по чл. 32, ал. 1, т. 6). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
(Когато този документ не е представен към датата на подаване на проектното предложение, кан
дидатът трябва да го представи най-късно в срока по чл. 44, ал. 3)

Приложение № 18
към чл. 53, ал. 2, т. 2
Документи за авансово плащане
1. Искане за авансово плащане (по образец, подписан от кандидата във формат „pdf“ или
„jpg“, включително в „xls“ формат по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично
от бенефициента. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
3. Банкова гаранция (по образец). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ – оригиналът на
банковата гаранция се предава лично от бенефициента с приемно-предавателен протокол
на отдел РРА по място на извършване на инвестицията.
4. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е обявен в процедура по несъс
тоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване
на искане за плащане. Представя се само от бенефициента, при който това обстоятелство
не подлежи на вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е в процедура по ликвидация,
издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на искане за
плащане. Представя се само от бенефициент, при който това обстоятелство не подлежи на
вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
6. Декларация по образец – приложение № 8 – изисква се само при настъпили промени
в декларираните обстоятелства след последното представяне на документа. Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.

Приложение № 19
към чл. 53, ал. 2, т. 2
Документи за междинно и окончателно плащане
А. Общи документи
1. Искане за плащане и попълнена таблица за извършените инвестиции по групи разходи
към искането за плащане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по
образец, подписан от кандидата във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат
по образец).
2. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
лично от бенефициента, съгласно сключения административен договор. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
3. Счетоводен баланс за годината, предхождаща годината на подаване на искане за плащане,
съгласно Закона за счетоводството, в случай че не е публикуван в търговския регистър.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
4. Счетоводен баланс към датата на подаване на искане за плащане съгласно Закона за
счетоводството. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5. Отчет за приходите и разходите за годината, предхождаща годината на подаване на
искането за плащане, съгласно Закона за счетоводството, в случай че не е публикуван в
търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
6. Отчет за приходите и разходите към датата на подаване на искане за плащане съгласно
ЗС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
7. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс за предходната година съ
гласно ЗС, в случай че не е публикуван в търговския регистър. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
8. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс към датата на подаване на
искането за плащане съгласно ЗС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
9. Копие от книга за приходите и копие от книга за разходите (за физически лица, прилагащи
облекчена форма на финансова отчетност съгласно Закона за счетоводството). Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
10. Копие на извлечение от инвентарна книга или разпечатка от счетоводната система
на бенефициента, доказващо заприходяването на финансирания актив. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
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11. Декларация по образец (в случай, че бенефициентът няма регистрация по ДДС), че
бенефициентът няма да упражни правото си на данъчен кредит за активи и услуги, финан
сирани по ПРСР 2014 – 2020 г. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
12. Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описа
ние на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин
на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка, която да е на хартиен и
електронен носител. В договорите се описва ДДС. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
13. Приемно-предавателен протокол между доставчика/изпълнителя и бенефициента за всеки
обект на инвестицията, съдържащ детайлно описание на техническите характеристики и
индивидуализиращи данни, когато е приложимо(напр. серийни номера, номер на рама, но
мер на двигател, др.). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“, включително в „xls“ формат.
14. Копие от лиценз, разрешение и/или регистрация за извършване на подпомаганата дей
ност/инвестиция съгласно българското законодателство (в зависимост от вида подпомагана
дейност). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
15. Първични счетоводни документи (напр. фактури), доказващи извършените разходи.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
16. Платежни нареждания, доказващи плащане на одобрените разходи от страна на бе
нефициента, заверени от обслужващата банка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
17. Пълно банково извлечение от деня на извършване на всяко плащане по проекта, доказ
ващо плащане от страна на бенефициента, заверено от обслужващата банка. Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.
18. Застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на Раз
плащателната агенция, валидна за срок минимум 12 месеца, ведно с опис на имуществото
при застраховане на машини, съоръжения, оборудване и прикачен инвентар и покриваща
всички посочени в административния договор за финансово подпомагане рискове за съот
ветния вид инвестиция. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
19. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока
на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение (в случай, че плащането е из
вършено по банков път). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
20. Декларация за съответствие с всички задължителни стандарти по чл. 59, ал. 3 (по об
разец). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
21. Декларация от всеки доставчик, че активите, обект на инвестиция, не са втора употре
ба, съдържаща детайлно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи
данни, когато е приложимо (напр. серийни номера, номер на рама, номер на двигател, др.).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
22. Декларация от бенефициента за наличие или липса на двойно финансиране за същата
инвестиция по други национални и/или европейски програми (по образец). Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.
23. Копие от документ, удостоверяващ, че земеделското стопанство отговаря на изискванията
за хигиена на фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, в случай на производство
на фуражи. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
24. Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за изплащане на
лизинговите вноски (в случаите на закупуване на активи чрез финансов лизинг). Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
25. Декларация по чл. 4а, ал. 1 ЗМСП. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
26. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е обявен в процедура по несъс
тоятелност, издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване
на искането за плащане. Представя се само от бенефициент, при който това обстоятелство
не подлежи на вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
27. Удостоверение, потвърждаващо, че бенефициентът не е в процедура по ликвидация,
издадено от съответния съд не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на искането
за плащане. Представя се само от бенефициент, при който това обстоятелство не подлежи
на вписване в търговския регистър. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
28. Декларация по образец – приложение № 8 – изисква се само при настъпили промени
в декларираните обстоятелства след последното представяне на документа. Представя се
във формат „pdf“ или „jpg“.
29. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята,
обоснована в бизнес плана, и с поето задължение да обработва по договор с РА и същата
не е регистрирана в Информационната система за администриране и контрол. Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
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30. Договор за извършване на услуга „Водоподаване за напояване“ или разрешително за
водовземане или ползване на воден обект, издадено от съответната Басейнова дирекция за
управление на водите. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Б. Специфични документи по видове разходи:
1. Строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за
земеделското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опаз
ване компонентите на околната среда:
1.1. Разрешително за ползване на строеж и акт образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.)
(Наредба № 3 от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане (в зависимост от
характера на инвестицията). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
1.2. Удостоверение за въвеждане в експлоатация и акт образец 15 (съгласно Наредба № 3
от 2003 г.) – при кандидатстване за окончателно плащане. Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
1.3. Приемателно-предавателен протокол във формат „рdf“ и „xls“ между строителя и бе
нефициента за всички извършени строително-монтажни работи. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
2. Закупуване/придобиване на сгради и друга недвижима собственост, използвана за земе
делското производство на ниво стопанство, включително такава, използвана за опазване
компонентите на околната среда:
2.1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на бенефициента, представен в пред
видената от българското законодателство форма. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
2.2. Копие от удостоверение за данъчна оценка на сградите и/или друга недвижима соб
ственост към датата на закупуването им. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
3. Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими
за подобряване на земеделския производствен процес, а именно протокол за проведена
72-часова проба при експлоатационни условия, в случаите, когато се изисква съгласно
действащата нормативна уредба, и/или протокол на приемателна комисия към Басейнова
дирекция (при инвестиция за напоителни съоръжения и оборудване). Представя се във
формат „pdf“ или „jpg“.
4. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:
4.1. Сертификат за качество на посадъчния материал. Представя се във формат „pdf“ или
„jpg“.
4.2. Документ за посадъчния материал, издаден от БАБХ или от друго лице, отговарящо на
изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5. Закупуване на земя, необходима за изграждане и/или модернизиране на сгради, помеще
ния и други недвижими активи, предназначени за земеделските производствени дейности
и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения:
5.1. Документ, удостоверяващ правото на собственост на бенефициента, представен в пред
видената от българското законодателство форма. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5.2. Актуална скица на земята, издадена не повече от 6 месеца преди датата на подаване
на искането за плащане. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5.3. Копие от удостоверение за данъчна оценка на земята към датата на закупуване.
6. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти, права и лицензи, разходи за регистрация
на търговски марки:
6.1. Копие на патент, издаден от Патентното ведомство, който е предмет на закупуване от
бенефициента. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
6.2. Лицензионен договор, вписан в Патентното ведомство, или друг документ, удостове
ряващ правото на ползване на патент от бенефициента, за срок не по-малък от 9 години
от датата на сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ, с описани
финансови условия. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
6.3. Договор за отстъпване на ноу-хау. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
6.4. Документ, доказващ регистрацията на търговската марка. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg“.
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7. Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства, а именно свидетелство
за регистрация на моторно превозно средство. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
8. Инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани
с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеж
дане на добри производствени практики, подготовка за сертификация, а именно – копие
от документ (сертификат), удостоверяващ постигането на съответствие с международно
признати стандарти. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
В. Специфични документи за доказване на съответствие с критерии за допустимост, критерии за оценка
и други ангажименти и задължения на бенефициента, в т. ч. съответствие с изискванията, даващи право
на по-висок размер на финансовата помощ по реда на чл. 14, ал. 2:
1. Сертификат, издаден от контролиращо лице, получило разрешение от министъра на
земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на
биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, удостоверяващ, че кан
дидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичeн/ни (в случай че
бенефициентът развива биологично производство и е получил приоритет по този критерий).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
2. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по отношение на земята,
участваща при изчисляване на минималния стандартен обем на стопанството (за доказване
на минималния стандартен производствен обем на стопанството, при липса на информация
в ИСАК). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
3. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването
най-малко 50 % от обработваната от бенефициента земя да попада в необлагодетелстван
район, при липса на информация в ИСАК) – във връзка с изпълнението на критерии за
оценка. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
4. Документ за собственост или ползване на земя или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (за доказване на изискването
най-малко 75 % от обработваната от ползвателя земя попада в необлагодетелстван район,
при липса на информация в ИСАК) – във връзка с по-висок размер на финансовата помощ.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
5. Документ за завършен 150-часов курс на обучение или копие от диплома за завършено
средно специално или висше образование в областта на селското стопанство (за млади
земеделски стопани, одобрени да получат по-висок размер на финансова помощ по реда на
тази наредба и не представили такъв документ към проектното предложение). Представя
се във формат „pdf“ или „jpg“.
6. Документ за оценка на постигнати енергийни спестявания в предприятие, промишлена
система и система за външно изкуствено осветление съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от
2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на
предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за
определяне на условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и
изготвяне на оценка на енергийни спестявания, изготвен от правоспособно лице, вписано
в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) (когато
инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност в земеделското
стопанство, бенефициентът е получил приоритет по този критерий и към датата на пода
ване на искането за плащане е изминала повече от една година от въвеждане на обекта в
експлоатация). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
7. Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вяр
но с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване (представя се в случай, че
бенефициентът е получил приоритет по чл. 32, ал. 1, т. 6). Представя се във формат „pdf“
или „jpg“.
Г. Документи за доказване извършването на инвестициите, които са необходими за функциониране на
проекта, но не се финансират по проекта и са включени в приложение към договора за финансово под
помагане
1. Фактури, представени във формат „pdf“ или „jpg“, и/или
2. Договор за наем, представен във формат „pdf“ или „jpg“, и/или
3. Приемно-предавателни протоколи, представени във формат „pdf“ или „jpg“, и/или
4. Други в зависимост от вида на инвестицията, представени във формат „pdf“ или „jpg“.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № И-4
от 5 септември 2017 г.

за обучението на курсанти и служители за
нужд ите на Министерството на отбраната в
обучаващи институции на МВР и обучението на
курсанти и служители за нуждите на Министерството на вътрешните работи във военните
академии, висшите военни училища и професионалните сержантски/старшински колежи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат ус
ловията и редът за планиране, организиране
и провеждане на обучение:
1. по специалности от области на висшето
образование на курсанти за нуждите на Ми
нистерството на отбраната (МО) в Академията
на МВР (АМВР) и на курсанти за нуждите на
Министерството на вътрешните работи (МВР)
във висшите военни училища;
2. в квалификационни курсове и курсове
в областта на професионалното обучение на
служители от МО, структурите на пряко подчи
нение на министъра на отбраната и Българската
армия в Академията на МВР (АМВР) и на
служители от МВР – във военните академии,
висшите военни училища и професионалните
сержантски/старшински колежи на МО.
Чл. 2. Министерството на отбраната и Ми
нистерството на вътрешните работи развиват
помежду си сътрудничество в областта на
обучението и квалификацията с цел развитието
на своите човешки ресурси и повишаване на
подготовката и компетентността на служите
лите от двете министерства, като:
1. разработват образователни програми,
провеждат обучение по акредитирани специ
алности от области на висшето образование,
обучение в квалификационни курсове и в
курсове за професионално обучение за слу
жителите от двете министерства;
2. планират и финансират участието на
служители от двете министерства в съвместни
проекти в областта на обучението и профе
сионалната квалификация с трети страни.
Чл. 3. Взаимодействието между структу
рите на МО и структурите на МВР и техните
образователни институции се осъществява
при спазване на принципа на самостоятелност
и при спазване на съответните нормативни
изисквания.
Раздел II
Планиране, организиране, провеж дане и
коорд иниране на обучението по специалности
от области на висшето образование, ква
лификационни курсове и курсове в областта
на професионалното обучение
Чл. 4. (1) Военните академии, висшите
военни училища, професионалните сержант
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ск и/старшинск и колеж и на МО и А МВР
разработват при необходимост и възможност
допълнителна учебна документация в интерес
на заинтересуваните структури в системата
на МО и МВР.
(2) Учебната документация по ал. 1 се
съгласува с потребителя.
Чл. 5. Министерството на отбраната:
1. планира, организира, провежда и коор
динира мероприятията по тази инструкция;
2. осигурява финансовото изпълнение на
инструкцията в своята част в съответствие с
конкретните договорености и с действащата
нормативна уредба;
3. със заповед на министъра на отбраната
се определят военнослужещите и цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия, които се обу
чават в специалности от области на висшето
образование и курсове за професионално
обучение в АМВР;
4. организира обучението на курсантите във
висшите военни училища за нуждите на МВР;
5. сключва договор за обучение от името
на министъра на отбраната или оправомощено
от него длъжностно лице с лицата, приети за
обучение като курсанти за нуждите на МВР;
6. със заповед на министъра на отбраната
или оправомощено от него длъжностно лице
зачислява служители на МВР в квалифи
кационни курсове във военните академии,
висшите военни училища, професионалните
сержантски/старшински колежи и по възмож
ност осигурява настаняването им;
7. до края на месец ноември на предходна
та година изпраща заявка в Министерството
на вътрешните работи за необходимия брой
места за обучение на курсанти за нуждите
на МО в АМВР;
8. до края на месец май всяка година
представя в МВР утвърдени от министъра на
отбраната списъци на длъжности, на които ще
бъдат назначени курсантите – випускници на
АМВР, обучавани за нуждите на МО;
9. осигурява униформи за випускния акт
на обучаваните за нуждите на МО курсан
ти – випускници на АМВР;
10. у част ва със свои п редстави тели в
тържествените актове в АМВР по случай
завършване на обучението на курсантите
випускници;
11. със заповед на министъра на отбраната
зачислява в запаса курсантите, обучавани за
нуждите на МВР, след завършване на обуче
нието им във висшите военни училища и им
присвоява военно звание „лейтенант“.
Чл. 6. Министерството на вътрешните
работи:
1. планира, организира, провежда и коор
динира мероприятията по тази инструкция;
2. осигурява финансово изпълнението на
инструкцията в своята част в съответствие с
конкретните договорености и с действащата
нормативна уредба;
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3. определя служителите от МВР, които да
се обучават в квалификационни курсове във
военните академии, висшите военни училища
и професионалните сержантски/старшински
колежи на МО;
4. определя служителите от МВР, които да
се обучават за придобиване на четвърта степен
на професионална квалификация в професио
налните сержантски/старшински колежи;
5. организира обучението на курсанти в
АМВР за нуждите на МО;
6. до края на месец ноември на предходна
та година изпраща заявка в Министерството
на отбраната за необходимия брой места за
обучение на курсанти за нуждите на МВР във
висшите военни училища;
7. зачислява със заповед на ректора на АМВР
военнослужещите и цивилните служители от
МО, структурите на подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия, включени
в курсове за професионално обучение, и по
възможност осигурява настаняването им;
8. до средата на месец май всяка година
министърът на вътрешните работи определя
представители на МВР, които се включват в
комисиите на Министерството на отбраната
за предлагане на длъжности по реда на кла
сирането в придобитата специализация на
курсантите – випускници на висшите военни
училища, обучавани за нуждите на МВР;
9. до края на месец май всяка година
представя в МО утвърдени от министъра на
вътрешните работи списъци на длъжности,
на кои то ще бъдат назначени к у рсан т и
те – випускн ици на висшите военни училища,
обучавани за нуждите на МВР;
10. осигурява униформи за випускния акт
на обучаваните във висшите военни училища
курсанти – випускници, за нуждите на МВР;
11. участва със свои представители в тър
жествените актове във висшите военни учи
лища по случай завършване на обучението
на курсантите випускници.
Чл. 7. Определените служители за обуче
ние в квалификационни курсове и курсове в
областта на професионалното обучение следва
да отговарят на изискванията на Закона за
защита на класифицираната информация.
Чл. 8. (1) Броят на приеманите служители
на МО, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
за професионално обучение в АМВР се съгла
сува предварително с МВР за всяка учебна
година, след което се обявява със заповед на
министъра на вътрешните работи.
(2) Броят на приеманите служители на
МВР за обучение във военните академии и
висшите военни училища се съгласува пред
варително с МО за всяка учебна година, след
което се обявява със заповед на министъра
на отбраната.
Чл. 9. (1) Броят на приеманите служители
от МО, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
за обучение в курсове за професионално обу
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чение в АМВР се съгласува предварително
между двете ведомства.
(2) Броят на приеманите служители от
МВР за обучение в курсове за професионално
обучение във военните академии и висшите
военни училища се съгласува предварително
между двете ведомства.
Раздел III
Подбор, права и задължения на курсантите,
обучавани за нуждите на другото ведомство
Чл. 10. (1) Подборът на курсантите, обуча
вани във висшите военни училища за нуждите
на МВР, се извършва при условията и по реда
на наредбата на министъра на отбраната по
чл. 142, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръ
жените сили на Република България (ЗОВСРБ).
(2) Подборът на курсантите, обучавани в
АМВР за нуждите на МО, се извършва при
условията и по реда на наредбата на минис
търа на вътрешните работи по чл. 47, ал. 6
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
(3) Курсантите, обучавани във висшите во
енни училища за нуждите на МВР, се ползват с
правата и задълженията на курсанти, обучавани
за нуждите на МО, определени с правилниците
на съответните висши военни училища.
(4) Ку рсантите, обу чавани в А МВР за
нуждите на МО, се ползват с правата и за
дълженията на курсанти, обучавани за нуж
дите на МВР, определени в Правилника за
устройството и дейността на АМВР.
Раздел IV
Финансово осигуряване
Чл. 11. Обучението във военните академии,
висшите военни училища, професионалните
сержантск и/старшинск и колеж и и А МВР
на служителите на Министерството на от
браната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия и служителите на Министерството на
вътрешните работи в курсове за квалификация
и курсове за професионално обучение, както
и на курсантите, за нуждите на съответното
министерство е за сметка на разходите в
рамките на утвърдените бюджети на двете
ведомства и държавната субсидия, отпускана
за висшите военни училища на МО.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 94, ал. 2 и чл. 142, ал. 8 от Закона за от
браната и въоръжените сили на Република
България и чл. 47, ал. 4 от Закона за Минис
терството на вътрешните работи.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на отбраната:
Красимир Каракачанов
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
7416
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-410
от 5 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за ин
ституциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предло
жение на кмета на община Бургас след решение
по протокол № 27 от 30.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, решение по протокол № 7 от
29.03.2017 г. на педагогическия съвет на Профили
рана гимназия с преподаване на английски език
„Гео Милев“ – гр. Бургас, община Бургас, област
Бургас, становище от Регионалното управление на
образованието – Бургас, и становище на експерт
ната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402
от 18.05.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради спазване на изискванията по
чл. 4, ал. 6 от наредбата определям наименова
нието на Профилирана гимназия с преподаване
на английски език „Гео Милев“ – Бургас, както
следва: Английска езикова гимназия „Гео Ми
лев“ – гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник”
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
7456
ЗАПОВЕД № РД-14-411
от 5 октомври 2017 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищ
ното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищно
то и училищното образование по мотивирано
предложение на кмета на община Пловдив след
Решение № 182 по протокол № 10 от 8.06.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, решение по
протокол № 1 от 28.09.2017 г. на педагогическия
съвет на Профилирана хуманитарна гимназия
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, становище от Регионал
ното управление на образованието – Пловдив, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № 09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на
образованието и науката, поради спазване на из
искванията по чл. 4, ал. 2 от наредбата определям
наименованието на Профилирана хуманитарна
гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Плов
див, както следва: Хуманитарна гимназия „Св.
св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник”
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
7457

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-359
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Казанка, община Стара Загора,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7349
ЗАПОВЕД № РД-18-360
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Братя Кунчеви, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7350
ЗАПОВЕД № РД-18-361
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Борилово, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7351
ЗАПОВЕД № РД-18-362
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Бенковски, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7352

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Самуилово, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-363
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Оряховица, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7353

ЗАПОВЕД № РД-18-367
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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 Търговище, област Търговище.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-364
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Ново село, община Стара Загора, област
Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7354

7356

7357

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-368
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Бряговец, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7358

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-365
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Люляк, община Стара Загора,
област Стара Загора.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
7355

ЗАПОВЕД № РД-18-369
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Къклица, община Крумовград,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-366
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и

ЗАПОВЕД № РД-18-370
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и

7359

Изпълнителен директор:
М. Киров
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Поточница, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Долна кула, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7360

ЗАПОВЕД № РД-18-371
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Лу
личка, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7361

Изпълнителен директор:
М. Киров

7364

ЗАПОВЕД № РД-18-375
от 20 септември 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 кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобр явам кадастралната карта и кадастрални
те регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Котлари, община Крумовград,
област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7365

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-372
от 19 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Голям Девесил, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-376
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Егрек, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7362

7366

ЗАПОВЕД № РД-18-373
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Пелин, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-377
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Гулия, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

7363

ЗАПОВЕД № РД-18-374
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и

7367

ЗАПОВЕД № РД-18-378
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малък Девесил, община Крумовград, област
Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7368

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-380
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Яковица, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7370

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-381
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Шопци, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7371

С Т Р. 9 3

кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Царино, община Кирково, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7372

Изпълнителен директор:
М. Киров

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-18-379
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение 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. Джанка, община Крумовград, област Кърджали.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

7369

ВЕСТНИК

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-382
от 20 септември 2017 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заклю
чителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (обн. ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

РЕШЕНИЕ № 27-7
от 30 май 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1,
т. 1 ЗУТ Общинския съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
в обхвата на част от кв. 7 по плана на кв. Вет
рен, Бургас, състоящо се в обособяване на нова
устройствена зона 1/Ц – централна устройствена
зона, съгласно проекта.
2. Проект за изменение на ОУП на гр. Бургас
за бивши имоти пл. № 3 и 42 в масив 38, местност
До шосето, землище кв. Ветрен, идентични с
ПИ с идентификатори 07079.12.1698, 07079.12.1699,
07079.12.1700 и 07079.12.1489 по действаща КК
на гр. Бургас, състоящо се във включване на
имотите към територията на устройствена зона
29427/7 – смесена територия с преобладаващо
предназначение за обществено обслужване и
допълващо за безвредни производства, съгласно
проекта.

7318

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 272
от 25 септември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Правилника за
прилагане на Закона за опазване на земеделските
земи Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план на трасе
за проектиране на обект: „Уличен водопровод
PE-HD ∅ 90 с L=1689 м“, за нуждите на имот с
идентификатор 38950.12.119. Захранването е от
съществуваш водопровод, северно от имота (при
ОТ 177) по КК на с. Костиево. Уличният водопро
вод преминава през полски пътища по следата
на вариант единствен, нанесен върху приложения
проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите
от трасето имоти, във връзка с искане от „Шети
България“ – ЕООД, ЕИК 131407283, с вх. № 5301-432(2) от 30.08.2017 г.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на АПК чрез Общинския съвет „Марица“ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7404

Председател:
Г. Трендафилова

С Т Р.
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404. – Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председа
тел на Административния съд – Кърджали – сво
бодна длъжност.
1.2. Административен ръководител – предсе
дател на Районния съд – Велинград – свободна
длъжност.
1.3. Административен ръководител – пред
седател на Районния съд – Девня – свободна
длъжност.
1.4. Административен ръководител – пред
седател на Районния съд – гр. Трън – свободна
длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от
Закона за съдебната власт процедура за избор
на административен ръководител в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – предсе
дател на Софийския градски съд – предсрочно
освобождаване.
2.2. Административен ръководител – предсе
дател на Окръжния съд – Бургас – предсрочно
освобождаване.
3. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Вис
шия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено
за участие в конкурс по Закона за съдебната
власт; медицинско удостоверение, издадено в
резултат на извършен медицински преглед, че
лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удос
товерение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотно състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличи
ето на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
7428
15. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за главни асистенти по: про
фесионално направление 5.1. Машинно инже
нерство, специалност „Приложна геометрия и
инженерна графика“ – един към катедра „Основи
и технически средства за конструиране“ – МФ;
професионално направление 5.2. Електротехника,
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електроника и автоматика, специалност „Елек
тронни преобразуватели“ – един към катедра
„Силова електроника“ – ФЕТТ, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в Техническия универси
тет – София, във факултетните канцеларии на:
МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88; ФЕТТ – каб. 1355,
тел. 965 22 60.
7493
51. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: доцент в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, научна специалност „Автоматизация
на производството“, Факултет по изчислителна
техника и автоматизация, катедра „Автоматизация
на производството“ – един, със срок 3 месеца;
доцент в професионално направление 6.1. Растени
евъдство, научна специалност „Почвознание“, Ко
рабостроителен факултет, катедра „Растениевъд
ство“ – един, със срок 2 месеца; главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
учебна дисциплина „Ботаника“, Корабостроителен
факултет, катедра „Растениевъдство“ – един, със
срок 2 месеца; главен асистент в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, учебна дисциплина „Системи за
управление на електрозадвижването“, Факултет по
изчислителна техника и автоматизация, катедра
„Автоматизация на производството“ – един, със
срок 2 месеца; главен асистент в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, учебна дисциплина „Електротехника
и електроника“, към Добруджанския технологичен
колеж – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в универси
тета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
7422
45. – Националният диагностичен научно
изследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) „Проф. д-р Г. Павлов“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висшето
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина, п рофесиона лно нап равление 6.4.
Ветеринарна медицина по научна специалност
„Патология на животните“ за нуждите на сек
ция „Незаразни болести“. Конкурсът е със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи за участие в конкурса се подават в
деловодството на НДНИВМИ, бул. Пенчо Сла
вейков № 15. За справки: тел. 02 952 12 77 и на
страницата на института: www.vetinst-bg.com.
7509

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор от Окръжната прокура
тура – Благоевград, против чл. 29 от Наредбата
за реда и условията за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, приета
от Общинския съвет – с. Сатовча, е образувано
адм. дело № 707/2017 г., което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
17.11.2017 г. от 10,20 ч.
7510
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по жалба на сдружение с нестопанска цел „Бъл
гарски правозащитен алианс“, представлявано
от управителя Георги Иванов Йорданов, с която
се оспорват разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 7;
чл. 21, ал. 4, т. 3 в частта „общината и“; чл. 49,
ал. 1, т. 7 и чл. 55, ал. 2, т. 3 в частта „община
Сандански и“ от Наредбата за реда и условията
за провеждане на публични търгове и публично
оповестени конкурси за разпореждане с общинско
имущество, приета с Решение № 186 от 21.11.2008 г.
на ОбС – гр. Сандански, изменена с Решение № 59
от 29.04.2010 г. на ОбС – гр. Сандански, е образу
вано адм. дело № 410/2017 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.11.2017 г. от 10,20 ч.
7511
Административният съд – Кърджали, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръж
ната прокуратура – Кърджали, на разпоредбата
на чл. 36 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество
в община Крумовград, приета с Решение № 170 от
29.10.2008 г. на Общинския съвет – Крумовград,
по което е образувано адм. дело № 247/2017 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
8.11.2017 г. от 10 ч.
7423
Административният съд – Пазарджик, ІV
състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съоб
щава, че е постъпила жалба на Румяна Спасова
Бейска, Стоянка Попова-Биволарска и Петър
Богданов Грозданов, тримата от с. Варвара, про
тив Решение № 663 от 21.03.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Септември, относно одобряване на
ПУП – ПП (парцеларен план) за определяне
на трасета на електропровод и водопровод за
захранване на ПИ № 387010, м. Бунара, в зем
лището на с. Варвара. По подадената жалба е
образувано адм. д. № 319/2017 г. по описа на
Административния съд – Пазарджик, насроче
но за разглеждане в открито съдебно заседание
на 14.11.2017 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица
имат право да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“
чрез подаване на заявление със съдържание по
чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
7425
Габровският окръжен съд призовава кредито
рите на „Милкиекс“ – ООД, в несъстоятелност,
да се явят в съда на 27.10.2017 г. в 11 ч. по ч.т.д.
№ 89/2017 г., образувано поради постъпило ис
кане от „Севлиевогаз 2000“ – АД, за отмяна
на решение на събранието на кредиторите от
15.09.2017 г. в частта, в която е взето решение за
прекратяване на договора за наем, сключен между
„Милкиекс“ – ООД, в несъстоятелност, и „Деари
Фууд България“ – АД, pег. № 5873 от 25.04.2017 г.
на нотариус Пламен Димитров, pег. № 543 на
НК, с район на действие PC – Севлиево, като се
възлага на синдика на „Милкиекс“ – ООД – в
несъстоятелност, да подаде на основание чл. 17,
т. 3 предизвестие за прекратяване на договора
за наем в качеството му на представляващ на
емодателя по договора – „Милкиекс“ – ООД – в
несъстоятелност.
7429
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Национален клуб за аниме и манга
накама“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 24.11.2017 г. в 16 ч. на
адрес: София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 76, при
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен
съвет, председател и заместник-председател на
сдружението; 2. промяна на адреса и седалището
на сдружението; 3. промяна на името на сдруже
нието; 4. приемане на нов устав на сдружението.
7413
39. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти“ (БААИК)
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
годишно отчетно-изборно събрание на 6.12.2017 г.
в 9 ч. (регистрацията започва в 8,30 ч.) в кон
ферентна зала „Оборище“ на хотел „Лайт“ (ул.
Веслец № 37), София, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на БА АИК от 24 ноември
2016 г. до 24 ноември 2017 г.; 2. финансов отчет
за същия период; 3. отчет на контролния съвет;
освобождаване от финансова отговорност на
председателя и членовете на УС на БА АИК; 4.
предложения за промени в устава на сдруже
нието; 5. попълване състава на управителния
и контролния съвет на БА АИК; 6. избор на
председател на БА АИК; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събрание
то ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
7410
1. – Управителният съвет на сдружение „Добри
хора за добра кауза“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.12.2017 г. в
10,30 ч. в София, ж.к. Сухата река, бл. 57, вх. Б,
ап. 25, при следния дневен ред: 1. обсъждане и
гласуване на предложение за прекратяване на
сдружението и за започване на производство по
ликвидация; 2. избор на ликвидатор; 3. определя
не на срок за извършване на ликвидацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-къс
но в 11,30 ч. на същата дата, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
7508
224. – Управителният съвет на СК „Аква
спорт“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
сдружението на 28.11.2017 г. в 10 ч. във Варна,
ул. Тулча № 13, ет. 6, ап. 14, при следния дневен
ред: 1. преобразуване на сдружението чрез отде
ляне на новоучредено сдружение с нестопанска
цел на основание чл. 12 ЗЮЛНЦ; 2. приемане на
целите, средствата за тяхното постигане и вида
дейност и устава на новоучреденото сдружение с
нестопанска цел; 3. избор на органи на новоучре
деното сдружение с нестопанска цел. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ заседанието
се отлага с един час по-късно при същия дневен
ред и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите.
7506
5. – Управителният съвет на Сдружението за
творчество и хармонично развитие на личността
„Щурче“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.12.2017 г. в 18 ч. във
Варна, ул. Ангел Кънчев № 33А, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
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за 2016 г.; 2. финансов отчет за 2016 г.; 3. прие
мане на бюджета за 2017 г.; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 19 ч.
7408
5. – Уп ра ви те л н и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Спортен клуб по тенис на маса „Янтра“, гр. Долна
Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
годишно общо събрание на 14.12.2017 г. в 17,30 ч. в
Младежкия дом – гр. Долна Оряховица, ул. Георг и
Измирлиев № 23, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността за 2017 г. и насоки за развитие през
2018 г. на СКТМ „Янтра“; 2. изборно събрание;
3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час,
след което се провежда на същото място, при
същия дневен ред и се счита за законно, колкото
и членове да се явят.
7426
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „ Асоциация на студентите
медици“ – Пловдив (АСМ – Пловдив), на осно
вание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
16.11.2017 г. в 16 ч. в Аудиторния комплекс на
Медицинския университет – Пловдив, бул. Васил
Априлов 15A, при следния дневен ред: 1. промени
в устава на сдружението; 2. отчет на управителния
съвет и контролния съвет за периода ноември
2016 г. – ноември 2017 г.; 3. освобождаване на
управителния съвет и контролния съвет за пери
ода ноември 2016 г. – ноември 2017 г.; 4. избор на
нов управителен съвет и нов контролен съвет; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
7507
49. – Учредителният комитет на сдружение
за напояване „Антимовски води“ – с. Екзарх
Антимово, община Карнобат, област Бургас, на
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основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09249 от 20.03.2017 г. на министъра на земеделието
и храните, с която е открита процедура за учре
дяване на сдружение за напояване „Антимовски
води“ – с. Екзарх Антимово, община Карнобат, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната ин
фраструктура, изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения, доставяне и разпределение
на вода за напояване, отвеждане на излишните
води от земеделските земи, изпълнение на аг
ромелиоративни и агротехнически мероприятия
за подобряване състоянието на земеделските
земи, рибовъдство и развъждане на водоплаващи
птици, отправя покана към всички собственици
на земеделски земи в землището на с. Екзарх
Антимово, община Карнобат, попадащи на те
риторията, заявена от сдружението за напояване
(масиви № 18, 19, 20, 21 и 24), да присъстват на
учредително събрание на 29.11.2017 г. в 14 ч. в
с. Екзарх Антимово, община Карнобат, област
Бургас, в помещението на Пенсионерския клуб
при следния дневен ред: 1. установяване спазени
ли са изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12
ЗСН; 2. вземане на решение по отчета на учре
дителния комитет за освобождаване от отговор
ност; 3. вземане на решение за учредяване на
сдружението и приемане на устава му; 4. изби
ране на органи на управление на сдружението.
Материалите по дневния ред на учредителното
събрание са на разположение на учредителите
в административната сграда на ЗК „Ж итен
край“ – с. Екзарх Антимово, за времето от 9 до
15 ч. всеки работен ден. При липса на кворум
на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН учредителното
събрание ще се проведе на 20.12.2017 г. в 14 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
7295

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
Съгласно чл. 11, т. 2 от Закона за „Държавен вестник“ срокът на обнародване на обявленията в
неофициалния раздел е не по-късно от един месец от постъпването им.
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